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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 
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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.  

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.  
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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 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. 
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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. 

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. 
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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.
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Summary 

The Standing Parliamentary Committee for Youth and Families has raised questions 

as to the number of family supervision orders (FSOs) imposed and custodial 

placement authorisations (CPAs) issued since 2005. Indications have emerged that 

the number of FSOs and CPAs have seen a dramatic growth since 2005. In addition, 

these figures have shown that the chances of a CPA have increased. Finally, there 

appeared to be regional differences in the chances of an FSO or CPA.  

There are, however, doubts as to the reliability of the figures presented previously to 

the Parliamentary Committee. Therefore, the purpose of the present study is to 

determine the reliability of the figures and, to the extent possible, to outline the 

developments in the numbers of FSOs and CPAs, and the possible regional 

differences. 

The following research questions were leading in the study: 

1a) What developments have the numbers of FSOs and CPAs seen since 2005? 

1b) How can the developments in the numbers of FSOs and CPAs be explained? 

2a) How do the numbers of FSOs and CPAs differ from one region in the 

Netherlands to the next? 

2b) What causes can be identified for the differences, if any, in the numbers of FSOs 

and CPAs from one region in the Netherlands to the next?  

The study was primarily carried out among the three chain partners that may lead to 

an FSO or CPA: the Youth Care Agency, where the problems in the family are 

usually reported first, the Child Care and Protection Board, which reviews the 

necessity to impose a protective measure, and the juvenile court, which can 

subsequently impose the measure sought. Furthermore, the Salvation Army and the 

William Schrikker Group, two national institutions for family supervision, have also 

cooperated in the study. 

Figures were requested from these parties on the client flows on a national and on a 

regional level. In addition to the three chain partners referred to above, the 

programme ministry for Youth and Families, the Ministry of Justice, and the 

employers' organisation of the welfare, youth care and child care sectors (the 

“MOgroep"), were approached to provide figures. The parties that have provided 

figures were requested to define variables where they were not yet clear. 

Furthermore, they were requested to estimate the reliability of the data provided. The 

MOgroep was unable to provide figures for the Youth Care Agencies in the Utrecht, 

South Holland, North Brabant, and Haaglanden regions, as these parties refused to 

cooperate in the study. In consultation with the MOgroep it was decided not to report 

any absolute figures for all the regions on a regional level, given the doubts as to the 

reliability and comparability of the figures.  

Various sources were used to explain the developments in the national figures: 



Summary 

viii 

 Project documentation, to wit Parliamentary Papers, policy plans, surveys, 

industry reports, and scientific literature; 

 Public databases, such as Statistics Netherlands; 

 Web-based surveys were delegated to the various parties, asking questions 

about inflow, treatment, turnover and outflow of the clients,  and the 

organisational culture with respect to protective measures; 79 employees in 

the chain completed the survey. These employees represent all the chain 

partners and all the regions, though it‟s not a representative sample. 

A more thorough study was delegated to find regional influences on the numbers of 

FSOs and CPAs. Process analyses and interviews were conducted in four regions 

that stood out in terms of percentages of FSOs and the percentages of CPAs in 

relation to the number of FSOs. These four regions are: 

 % of FSOs in relation to 

 the number of children in the region 

Low High 

% of CPAs 
in relation to the number of 
CPAs 

Low Zuid-Holland Overijssel 

High Flevoland Amsterdam 

For these four regions representatives were attracted for the relevant chain partners 

who were prepared to cooperate in the in-depth study. Eventually, the participation of 

employees of the Flevoland Youth Care Agency was cancelled at the last minute. A 

total of twenty persons participated in the in-depth study. Furthermore, three 

employees of the William Schrikker Group also cooperated in the study. 

Six case studies were submitted to the participants in the in-depth study, asking them 

what additional information they would need to decide on the fate of the child and 

their opinion of the relevant case study. The case studies varied in terms of 

information value and seriousness of the problems. Finally, discussions were held 

about factors that could play a role in the decision-making process and that may be 

region-specific. 

In addition to the process analysis, a structured interview was conducted with the 

participants in the in-depth study. The interviews focused on matters such as inflow, 

characteristics of the client population, procedures within the organisation, or, e.g., 

the care available locally.  

The study ultimately resulted in the following conclusions: 

Answer to research question 1a: national development in figures 

The number of FSOs implemented (34%) and Extensions of FSOs (48%) saw an 

increase until 2008, and the number of CPAs implemented (47%) and Extensions of 

CPAs (58%) increased until 2007. Subsequently, this effect has levelled off or even 

decreased. It seems that de chance on a CPA was increased from 2005 until 2007. 

The increase seems to be explained by a growth in inflow and turnover in the chain. 

The inflow at the Youth Care Agency has increased since 2005, at least until 2008. 

The figures of the Child Care and Protection Board also show a rise in the number of 

activities performed, in particular until 2008. The percentage of studies resulting in an 
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application for an FSO or a CPA seems to have seen a temporary growth (by 

approximately 9% until 2007 and 7% until 2008, respectively). 

Answer to research question 1b: national factors 

Numerous factors are mentioned that might be related to the number of FSOs and 

CPAs and the relevant developments. The three factors that most strongly occur as 

possible explanations for the temporary increase in the number of child protection 

measures are:  

 Improved signalling by the frontend: More risk families were recognised as 

such by the development and implementation of risk valuation tools; 

 The reporting threshold was lowered as a result of the wider reputation of the 

Child Abuse Counselling and Reporting Centre, the advertising campaigns in 

which the public is made aware of its responsibility to report child abuse, the 

shift towards more easily identifying deviant behaviour as problematic, the 

fear of escalation of problems as a result of high-profile cases, and passing 

on the responsibility by institutions at the frontend; 

 A temporary Savanna effect.
1
 This effect means an increased fear of 

escalation of problems, as a result of which they are reported to the Youth 

Care Agency sooner, more responsibility is shared in the chain, and 

eventually a measure is applied for sooner. This effect doesn‟t seem to be an 

influence anymore.  

The large number of possible factors found illustrates that the number of measures is 

determined by a complex combination of influences, both on the level of the client 

characteristics and on that of the conduct of the chain partners and the context in 

which the chain is carried out. 

Answer to research question 2a: regional differences in figures 

The regions differ in the average number of child protection measures per child living 

at home. The contrasts between the regions are, however, less significant than 

originally assumed. The suspicion referred to in the introduction of this report that in 

North Holland 80% of the FSOs was accompanied by a CPA turns out to be a 

reporting error that has meanwhile been corrected in the latest figures.  

As an indication: starting from the calendar year 2009 0.46% of the children in the 

lowest region are subject to an FSO as compared to 1.05% in the highest. The 

percentage of CPAs accompanying an FSO also varies for each region. In 2009 a 

CPA is implemented for 23.5% of the number of FSOs as compared to 56.4% in the 

highest region. 

Answer to research question 2b: regional factors 

The characteristics of four striking regions were studied. These regions stood out 

because of their relatively high or low percentage of measures in 2009. The process 

analysis has shown characteristics that were specific for each region. In general, the 

following conclusions can be worded. Regions with many urban characteristics have  

                                                   
1
 Named after the toddler Savanna who was found dead in the boot of a car. 
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a relatively higher number of measures. The concentration of families with serious 

problems is higher in the urban regions, more often leading to measures. 

It should also be noted that differences found in client flows between the regions may 

partly also be explained by registration differences, in particularly with respect to the 

registrations of the Youth Care Agency and the Child Care and Protection Board. 

The factors identified earlier as relating to the national developments in the number 

of FSOs and CPAs may, of course, play a more or less prominent role on a regional 

level, creating variations in the number of measures from one region to the next. 

The hypothesis that differences in numbers of measures between regions can be 

explained by the duration of the measures has not been confirmed by this study. 

A region having a relatively high number of protective measures does not imply that 

each child in that region has a higher chance of a protective measure. It means that 

that region has certain characteristics that lead to a relatively high number of 

protective measures, for example more risk families or certain problems that are 

occurring more frequently in one region than in another. The working methods of the 

chain partners may also contribute to the percentage of FSOs and the percentage of 

CPAs per child living at home. 

The results illustrate that each region and each institution has its own characteristics 

and sees developments that may affect the number of FSOs and CPAs. Many of 

these factors cannot be captured in figures, which makes it impossible to determine 

their contribution to the number of FSOs and CPAs. 

Comments 

As part of the study an attempt was made to determine the extent to which the 

figures of the various institutions were reliable and/or comparable. During the study it 

turned out that particularly the figures of the Youth Care Agency were difficult to 

interpret. Definition and registration differences make comparisons on a year-to-year 

basis or across regions unreliable. It proved impossible to make adjustments for such 

definition and registration differences.  

The figures provided by the Child Care and Protection Board and the Ministry of 

Justice are reliable, inter alia because of clearly described variables. Moreover, the 

figures of the various institutions support each other, which contributes to the 

reliability of the conclusions. Nevertheless, it cannot be stated with any certainty for 

all the parties that registrations are not still different on a regional level. In actual 

practice, the line between carrying out various activities often proves less clear than 

in the registration system.  

Collecting, combining and interpreting the figures of the various chain partners 

proved very difficult. Bottlenecks included obtaining consent for participation in the 

study from the Youth Care Agency, and interrelating the various regional divisions of 

the chain partners. There is no coherence in the chain as to how and which variables 

are registered, with variations in method of registration even within institutions (for 

example on a child or a family level). Also the fact that registrations often focus on 

recording the number of - reimbursable - acts performed rather than registering on a 

client level makes it difficult to interpret the figures. There is no exact standard for the 
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number of clients served by the Youth Care Agency or the Child Care and Protection 

Board. 

One of the main factors that is found in all sources and is named by most participants 

in the study as an explanation for the temporary increase in the number of measures 

since 2005 is the lowering of the reporting threshold, inter alia as a result of the 

"Savanna effect". The effect seems, however, to be nearly extinct. Therefore, this 

factor is not expected to have a permanent driving influence on the numbers of FSOs 

or CPAs.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Wanneer de ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd, en jeugdzorg in een 

vrijwillig kader geen optie is, kan een kinderrechter een 

kinderbeschermingsmaatregel opleggen. Een van deze maatregelen is de 

ondertoezichtstelling (OTS). Ouders krijgen bij deze maatregel een gezinsvoogd 

toegewezen die aanwijzingen geeft over hoe de ouders het leven en leefomgeving 

van het kind moeten vormgeven. De ouders behouden het gezag over hun kind, 

maar zijn verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. In sommige 

gevallen wordt het welzijn van het kind dermate bedreigd dat het niet verantwoord is 

om een kind bij zijn ouders te laten wonen. Een machtiging voor uithuisplaatsing 

(MUHP) wordt dan aangevraagd bij de kinderrechter. 

Op 1 januari 2005 is de Wet op de Jeugdzorg in werking getreden
2
. Deze Wet omvat 

een vijftal beleidsdoelstellingen die moeten leiden tot betere zorg voor jeugdigen en 

hun ouders, de cliënten van de jeugdzorg en het versterken van hun positie. Om 

deze doelen te bereiken heeft een reorganisatie van de jeugdzorg plaatsgevonden. 

De implementatie en uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg is geëvalueerd door 

middel van kwalitatief onderzoek (Baecke e.a., 2009). De vaste Kamercommissie 

voor Jeugd en Gezin heeft lopende het onderzoek aangegeven behoefte te hebben 

aan meer kwantitatieve gegevens over het aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en dat 

is opgelegd sinds 2005
3
. In een tweetal kamerstukken worden cijfers genoemd die de 

Kamercommissie vervolgens aangeleverd heeft gekregen (zie Tabel 1.1). 

Tabel 1.1 Percentage groei in aantallen OTS-maatregelen en MUHP‟en  

Bron 

Periode 
% toename 

aantal OTS 

% toename 

aantal MUHP 

Kamerstuk 2009-
2010, 32202, nr. 2 

2006-2007 + 12% + 25% 

2007-2008 + 8% + 1% 

Aanhangsel 
handelingen, 
vergaderjaar 2008-
2009, nr. 2498 

2006-2007 + 14% + 20% 

2007-2008 + 9% + 4% 

Uit cijfers lijkt naar voren te komen dat de afgelopen vijf jaar eerst een sterke 

toename en vervolgens een afvlakking in het aantal opgelegde OTS-maatregelen is 

opgetreden
45

. Daarnaast lijkt de kans op een MUHP uit deze cijfers eveneens eerst 

toegenomen en vervolgens afgevlakt.  

                                                   
2
 Kamerstuk vergaderjaar 2001–2002, TK 28168, nrs. 1–2. 

3
 Daalder, A. & Kaal, H. (2010). Oorzaken stijging en regionale verschillen OTS‟en en UHP‟en. 

Projectnummer 1946. 
4
 Kamerstuk vergaderjaar 2009-2010, TK 32202, nr. 2. 

5
 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 2498 
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De groei in het aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en is onverwacht hoog gezien de 

oorspronkelijke prognoses (Moolenaar e.a., 2007). Daarnaast worden er in de 

stukken cijfers aangehaald die suggereren dat er tussen regio‟s disproportionele 

verschillen bestaan in het aantal MUHP‟en dat in verhouding tot het aantal OTS-

maatregelen wordt uitgesproken, waarbij met name in de provincie Noord-Holland 

een relatief hoge kans op MUHP lijkt te bestaat in geval van een OTS (80%)
6
. Naar 

aanleiding van Kamervragen die zijn gesteld over deze disproportionele verschillen is 

toegezegd in het huidige onderzoek ook na te gaan wat mogelijke verklaringen zijn 

voor de verschillen tussen provincies en stadsregio‟s. 

De manier waarop de genoemde cijfers geïnterpreteerd kunnen worden staat ter 

discussie. Registratiemethodes kunnen per jaar verschillend zijn geweest. Eveneens 

is het mogelijk dat gehanteerde definities van variabelen variëren over regio‟s of 

jaren heen, waardoor schijnbare verschillen tussen regio‟s of jaren zouden kunnen 

optreden.  

Het huidige onderzoek heeft daarom als doel om de betrouwbaarheid van de cijfers 

te bepalen en voor zover mogelijk een beeld te schetsen van het aantal OTS-

maatregelen en MUHP‟en in de afgelopen vijf jaar, factoren die hierop van invloed 

zijn geweest, en mogelijke regionale verschillen. 

Deze doelstelling kan worden bereikt door het beantwoorden van de volgende 

onderzoeksvragen: 

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 

aantallen tussen OTS-maatregelen en MUHP‟en tussen de verschillende regio‟s 

in Nederland?  

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de onderzoeksmethoden en bronnen die 

gebruikt zijn in het kader van dit rapport. Ook zal worden ingegaan op de instanties 

en instellingen die betrokken zijn bij dit onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 

ingegaan op de gegevens die bekend zijn over de landelijke ontwikkelingen in het 

aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en sinds 2005. In hoofdstuk 4 worden factoren 

besproken die mogelijk van invloed zijn geweest op de ontwikkelingen in het aantal 

OTS-maatregelen en MUHP‟en. In hoofdstuk 5 wordt onderzocht welke regionale 

verschillen er zijn in het aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en. Hoofdstuk 6 gaat 

vervolgens in op factoren die de regionale verschillen mogelijk kunnen verklaren. Tot 

slot worden in hoofdstuk 7 de conclusies en overwegingen gegeven.  

 

                                                   
6
 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 895. 
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2 Opzet van het onderzoek 

2.1 De jeugdbeschermingketen 

Er zijn verschillende partijen betrokken bij de jeugdbeschermingketen die tot het 

opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel kan leiden. In Figuur 2.1 wordt 

deze keten weergegeven. 

In Figuur 2.1 is goed te zien dat iedere partij voor zich invloed heeft op het 

eindresultaat. De drie partijen zijn Bureau Jeugdzorg (afdeling Toegang of het 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) 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 

kinderbeschermingsmaatregel en de kinderrechters die vervolgens de gevraagde 

maatregel kunnen opleggen. Tot slot opereert de jeugdbeschermingketen binnen een 

context waarvan de kenmerken wederom invloed kunnen hebben op het 

beslissingproces. Het gaat hier bijvoorbeeld om de maatschappij of het omringend 

zorgveld. Het onderzoek richt zich op alle drie de partijen en de context waarbinnen 

deze partijen opereren. 

Op het moment dat een OTS-maatregel is opgelegd, wordt het gezin begeleid door 

een gezinsvoogd. Het groot deel van deze gezinsvoogdijtaken wordt uitgevoerd door 

Bureau Jeugdzorg. Er is echter een aantal Landelijk Werkende Instellingen (LWI‟s) 

voor (gezins)voogdij naast Bureau Jeugdzorg die een specifieke doelgroep 

vertegenwoordigen of een bepaalde religieuze signatuur hebben: 

 Nidos: (gezins)voogdij over alleenstaande minderjarige asielzoekers; 

 William Schrikker Groep: kinderen met een (verstandelijke) handicap of 

chronische ziekte; 

 Leger des Heils; 

 Joods Maatschappelijk Werk; 

 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. 

Aangezien gezinsvoogden de mogelijkheid hebben om een maatregel te verlengen 

of om alsnog een MUHP aan te vragen, kunnen de LWI‟s een indirecte invloed 

hebben op het totale aantal OTS-maatregelen of MUHP‟en. Het Nidos bedient een 

dermate afwijkende doelgroep dat zij in het huidige onderzoek buiten beschouwing 

wordt gelaten. Het is onwaarschijnlijk dat de problematiek bij deze doelgroep, die in 

een ander land is opgegroeid, wordt beïnvloed door dezelfde factoren als de 

problematiek van de Nederlandse gezinnen. 

Het Joods Maatschappelijk Werk en Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn nemen 

een zeer klein deel van de gezinsvoogdijzaken op zich (gezamenlijk minder dan 2%). 

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat zij een meetbare invloed uitoefenen op het aantal 

OTS-maatregelen of MUHP‟en per regio of op landelijk niveau. 

Bij het onderzoek zijn dan ook de volgende instellingen voor (gezins)voogdij 

betrokken: Bureau Jeugdzorg, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils. 
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Figuur 2.1 Beslissingsketen OTS-maatregel & MUHP, aangepaste versie van figuur aangeleverd door de Raad voor de Kinderbescherming. 

Raad voor de 

Kinderbescherming 

Kinderrechter  (5)VOTS+ MUHP 

 (2)OTS 

(4)VOTS (geen 
MUHP) 

(3)OTS+ MUHP 

BJZ > afdeling Toegang 

Toelichting: 

BJZ/AMK/Politie meldt aan de Raad  de Raad voert dan onderzoek uit 

De Raad kan op ambtshalve gronden zelf overgaan tot een beschermingsonderzoek 

 de uitkomst van Raadsonderzoek kan zijn: 
1. geen verdere bemoeienis en/of terugverwijzen 
2. rekest OTS 
3. rekest OTS + MUHP 
4. rekest Voorlopige OTS (ouders werken mee aan UHP) 
5. rekest Voorlopige OTS + MUHP 
6. na Voorlopige OTS/ MUHP geen definitieve maatregel  

NB. De afkorting VOTS staat voor een Voorlopige Ondertoezichtstelling. 

Naar de kinderrechter: Deze kan de maatregel of machtiging wel of niet uitspreken in 
diverse varianten. Ook in variabele termijnen, bijvoorbeeld voor 3 of 6 maanden. In 
dat geval komt zo‟n zaak snel weer voor de kinderrechter en kan opnieuw een OTS 
en/of MUHP verzocht worden. 

In tekening de rode stippellijn: 

 na VOTS + MUHP (max. 3 maanden) kan alsnog besloten worden dat 
MUHP niet nodig is 

 na VOTS geen MUHP kan alsnog besloten worden tot MUHP 

 na VOTS + eventueel MUHP kan de Raad voor de Kinderbescherming na 
onderzoek besluiten geen definitieve maatregel te verzoeken. 

 

(1) Geen 
maatregel 

Geen 
maatregel 

(6)Geen 
rekest 

Geen 
definitieve 
maatregel 

BJZ > AMK 

Politie 
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2.2 Bronnen 

In dit onderzoek worden verschillende bronnen gebruikt om informatie te verzamelen: 

 De betrokken instanties, te weten regiokantoren van Bureau Jeugdzorg, de 

MOgroep Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en de Raad voor 

de Rechtspraak, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils; 

 Het ministerie van Justitie en het programmaministerie voor Jeugd en Gezin; 

 Openbare databases zoals die van het CBS of CPB; 

 Projectdocumentatie: kamerstukken, beleidsplannen, onderzoeksrapporten 

en wetenschappelijke literatuur. 

2.3 Regionale indeling 

In het onderzoek worden gegevens verzameld op landelijk en regionaal niveau. Met 

de term „regio‟ wordt in dit onderzoek gerefereerd naar de vijftien provincies en 

stadsregio‟s zoals gehanteerd door Bureau Jeugdzorg. De regionale indelingen van 

de Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters zijn zo verdeeld dat zij 

aansluiten op de regio‟s van Bureau Jeugdzorg (zie Tabel 2.1). Het is niet mogelijk 

gebleken om de indelingen exact op elkaar aan te laten sluiten. Aantallen cliënten of 

maatregelen van de drie ketenpartners zijn dus niet in absolute zin met elkaar te 

vergelijken. 

Tabel 2.1 Aansluiting regionale indelingen Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming 

en arrondissementen rechtbanken. 

Bureau Jeugdzorg Raad voor de Kinderbescherming Arrondissementen  

Amsterdam Amsterdam Amsterdam 

Haaglanden Den Haag Den Haag 

Rotterdam Rotterdam Rotterdam 

Limburg Maastricht, Roermond Maastricht, Roermond 

Zuid Holland Dordrecht Dordrecht 

Gelderland Arnhem, Zutphen Zutphen, Arnhem 

Friesland Leeuwarden Leeuwarden 

Flevoland Lelystad Zwolle 

Zeeland Middelburg Middelburg 

Utrecht Utrecht Utrecht 

Noord-Brabant Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg Breda, Den Bosch  

Noord Holland Alkmaar, Haarlem Alkmaar, Haarlem 

Overijssel Almelo, Zwolle Almelo, Zwolle 

Drenthe Assen Assen 

Groningen Groningen Groningen 

Noot. De regio‟s Assen en Groningen zijn sinds 2008 samengevoegd tot een regio voor de Raad 
voor de Kinderbescherming. De cijfers worden vanaf 2008 alsnog opgesplitst weergegeven, zodat 
een vergelijking met de regio‟s van Bureau Jeugdzorg mogelijk blijft. 

2.4 Cijfers over cliënten in de keten 

De betrokken instanties zijn via het WODC aangeschreven met het verzoek tot 

deelname aan het onderzoek en het aanwijzen van een vaste contactpersoon die de 

uitvoering van het onderzoek binnen de instelling in goede banen kan leiden. 
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De instanties zijn gevraagd kwantitatieve gegevens aan te leveren waaruit afgeleid 

kan worden hoe de instroom, bejegening en uitstroom van cliënten verloopt, zowel 

op regionaal als landelijk niveau. Zes instanties zijn om kwantitatieve gegevens 

gevraagd over cliëntstromen: 

 Bureau Jeugdzorg (deels via de MOgroep Jeugdzorg), waarbij het Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling (AMK) als aparte afdeling wordt gezien; 

 De Raad voor de Kinderbescherming; 

 Het ministerie van Justitie; 

 Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin; 

 De Raad voor de rechtspraak; 

 De William Schrikker Groep; 

 Het Leger des Heils. 

Specifiek is gevraagd naar maten voor instroom en uitstroom van cliënten. Daarnaast 

is indien van toepassing gevraagd naar het aantal kinderen waarvoor in een 

kalenderjaar een OTS-maatregel of MUHP is aangevraagd, opgelegd / afgegeven of 

uitgevoerd. In sommige gevallen is gevraagd naar aantallen kinderen waarvoor een 

OTS-maatregel of MUHP geldt op een specifieke peildatum (31 december in ieder 

kalenderjaar sinds 2005). Verder is gevraagd naar de gemiddelde duur van de OTS-

maatregel of MUHP per kalenderjaar. 

2.4.1 Onvergelijkbaarheid absolute gegevens per regio 

De opgevraagde gegevens zijn zoveel mogelijk opgesplitst per regio. De absolute 

getallen per regio kunnen onderling niet vergeleken worden, aangezien het aantal 

inwonende kinderen per regio verschilt. Om de regio‟s met elkaar te kunnen 

vergelijken dient het aantal maatregelen afgezet te worden tegen het totaal aantal 

kinderen in een regio (zie Bijlage 1, Tabel B.1). 

Sommige instellingen registreren hun handelingen per gezin. In deze gevallen wordt 

het aantal handelingen afgezet tegen het totaal aantal gezinnen in een regio (zie 

Bijlage 1, Tabel B.2). 

2.4.2 Onvergelijkbaarheid gegevens instellingen 

De registraties worden door de verschillende instanties op verschillende niveaus 

uitgevoerd: voor Bureau Jeugdzorg en het AMK per gezin, de registraties van de 

Raad voor de Kinderbescherming zijn op kindniveau, en de cijfers die door het 

ministerie van Justitie zijn aangeleverd betreffen het aantal maatregelen. Ook om 

deze reden zijn de cijfers van de verschillende bronnen niet in absolute zin met 

elkaar te vergelijken. 

2.4.3 Beperkte beschikbaarheid exacte indicatie aantal kinderen 

In de tabellen gaat het in de meeste gevallen niet om unieke kindzaken (met 

uitzondering van de tabellen die uitgaan van aantal kinderen op een peildatum). De 

manier waarop wordt geregistreerd bij de instanties is meestal gericht op het aantal 

handelingen of maatregelen dat wordt uitgevoerd in een kalenderjaar.  

Wanneer de rechtbank een MUHP uitspreekt, maar Bureau Jeugdzorg deze niet 

binnen drie maanden effectueert, verloopt de machtiging. Wanneer later opnieuw 

een MUHP wordt aangevraagd, betekent dit een dubbeling in de registraties. Een 

dubbeling in de registraties treedt eveneens op wanneer een maatregel of 
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machtiging voor bepaalde tijd wordt uitgesproken, en de maatregel of machtiging na 

het verstrijken van de periode opnieuw aangevraagd wordt. Hetzelfde kind kan dus 

meerdere keren geteld zijn in de registraties van de Raad voor de 

Kinderbescherming en in de gegevens over de uitvoering van de maatregelen door 

de instanties die de jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren.  

Aangezien voor een kind meerdere werkzaamheden of maatregelen in een jaar 

kunnen worden uitgevoerd, leiden de registraties tot een grove indicatie van het 

aantal cliënten of van het aantal kinderen waarvoor een bepaalde maatregel van 

kracht is (Voetee e.a., 2010). 

2.4.4 Betrouwbaarheid gegevens Bureau Jeugdzorg 

De eerste stap in de keten die kan leiden tot een OTS-maatregel of MUHP is meestal 

Bureau Jeugdzorg. Om de ontwikkelingen in het aantal OTS-maatregelen en 

MUHP‟en sinds 2005 te kunnen begrijpen is het nodig om zicht te krijgen op de 

cliëntstroom binnen Bureau Jeugdzorg. 

De in de volgende hoofdstukken gepresenteerde gegevens met betrekking tot de 

cliëntstroom binnen Bureau Jeugdzorg zijn aangeleverd door de MOgroep 

Jeugdzorg. In overleg met de MOgroep Jeugdzorg is besloten om voor een aantal 

variabelen op regionaal niveau geen absolute aantallen te rapporteren. De reden 

hiervoor is dat deze getallen niet vergelijkbaar zijn en dat rapportage hiervan 

mogelijk leidt tot verkeerde conclusies door de lezer. Er is een aantal redenen door 

de MOgroep Jeugdzorg aangedragen waarom de absolute gegevens van 

afzonderlijke regio‟s in sommige gevallen niet vergelijkbaar zijn: 

 Er hebben zich wijzigingen voorgedaan in het landelijk rapportageformat dat 

gebruikt wordt om brancherapporten op te stellen en informatie aan te 

leveren aan de verschillende ministeries. Sinds 2005 zijn verschillende 

rapportageformats uitgegeven: 2007, 2008 en 2009. De definities van 

variabelen kunnen in deze formats verschillen. Een voorbeeld is het 

onderscheid tussen of een contact wordt gezien als een „aanmelding‟ of als 

een „geaccepteerde aanmelding‟, waar meerdere malen aanscherping van de 

definities voor is uitgevoerd; 

 Er hebben zich wijzigingen voorgedaan in het registratiesysteem IJ dat door 

Bureau Jeugdzorg wordt gebruikt. Een voorbeeld is de doorvoer van een 

wijziging in de berekening van doorlooptijd van aanmelding tot eerste 

indicatiebesluit. Bij de berekening van de duur werd ten onrechte gerekend 

met de datum van een eerdere afgegeven eerste indicatiebesluit door een 

GGZ instelling als daar sprake van was. Dit is gewijzigd in het systeem en 

men gebruikt nu de datum van het eerste indicatiebesluit afgegeven door 

Bureau Jeugdzorg; 

 Er hebben zich wijzigingen voorgedaan in de manier van registreren door de 

Bureaus Jeugdzorg; 

 Er zijn verschillen in werkprocessen van de Bureaus Jeugdzorg, die leiden tot 

verschillen in registratieprocessen. Bij sommige bureaus is de afdeling 

Toegang en het AMK samengevoegd in één „voordeur‟. Bij andere Bureaus 

zijn het twee voordeuren. Dat leidt tot verschillen in het aantal aanmeldingen. 

Bij twee voordeuren zijn het meer aanmeldingen omdat mensen indien nodig 
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worden doorverwezen naar de andere voordeur, waardoor twee 

aanmeldingen in plaats van één wordt geregistreerd; 

 Een deel van de gegevens in het landelijk rapportageformat gaat over de 

verleende zorg. Deze informatie moet aangeleverd worden door de 

zorgaanbieders die vallen onder de Wet op de Jeugdzorg. Ook de 

werkprocessen en registratieprocessen van deze zorginstellingen verschillen 

en ook hierin hebben wijzigingen plaats gevonden. De wijze waarop 

gegevens worden uitgewisseld is niet geautomatiseerd en in beperkte mate 

landelijk gestandaardiseerd. Bovendien worden de gegevens niet door elke 

instelling aangeleverd bij Bureau Jeugdzorg. Deels komt dit door gebrek aan 

discipline hiervoor, maar ook bovengenoemde beperkte randvoorwaarden 

voor uitwisseling van gegevens is één van de oorzaken; 

 Bij een aantal Bureaus Jeugdzorg wordt een aantal gegevens in onvoldoende 

mate (betrouwbaar) geregistreerd.  

Vier regio‟s hebben geen toestemming gegeven om de gegevens van de MOgroep 

Jeugdzorg voor het onderzoek ter beschikking te stellen, namelijk Utrecht, Zuid-

Holland, Noord-Brabant en Haaglanden
7
. De variabelen die in deze rapportage op 

regionaal niveau worden gepresenteerd zijn door de MOgroep Jeugdzorg als 

betrouwbaar aangemerkt, maar niet altijd vergelijkbaar tussen regio‟s. Verschillen in 

werk- en registratieprocessen kunnen de oorzaak zijn van verschillen tussen regio‟s 

en jaren, waardoor men terughoudend moet zijn met inhoudelijke interpretaties van 

verschillen tussen regio‟s, aldus de MOgroep Jeugdzorg. 

De totalen op jaarbasis bevatten overigens wel de cijfers van de genoemde vier 

regio‟s. Aangezien de cijfers op regionaal niveau onvergelijkbaar of zelfs 

onbetrouwbaar genoemd worden, kan het totaal aantal aanmeldingen of 

indicatiestellingen per jaar bij Bureau Jeugdzorg slechts als een grove indicatie van 

het werkelijk aantal aanmeldingen en indicatiebesluiten beschouwd worden. 

2.4.5 Betrouwbaarheid gegevens Raad voor de Kinderbescherming 

De Raad voor de Kinderbescherming heeft gegevens aangeleverd over de aantallen 

onderzoeken en of deze onderzoeken hebben geleid tot een verzoek voor een OTS-

maatregel of MUHP. De gegevens worden bij de Raad voor de Kinderbescherming 

op kindniveau geregistreerd. In 2005 en 2006 gebeurde dit echter nog op 

gezinsniveau (d.m.v. het zogenoemde KIS registratiesysteem). Om jaren onderling te 

kunnen vergelijken heeft de Raad voor de Kinderbescherming een conversietabel 

gebruikt om de cijfers over 2005 en 2006 om te rekenen naar kindniveau. De 

gegevens die in de tabellen worden gepresenteerd voor de jaren 2005 en 2006 zijn 

dus benaderingen van de werkelijke aantallen kinderen. De Raad voor de 

Kinderbescherming schat in dat eventuele afwijkingen kleiner zijn dan vijf procent en 

als relatief klein beschouwd kunnen worden. 

2.4.6 Betrouwbaarheid gegevens ministerie van Justitie 

Het ministerie van Justitie krijgt van de provincies de wettelijke beleidsinformatie die 

door de Bureaus Jeugdzorg is verzameld over cliënten waarvoor een 

                                                   
7
 Deze regio‟s zijn van mening dat een onderzoek gebaseerd op dossieranalyse meer informatie 

zou opleveren.  
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jeugdbeschermingsmaatregel geldt. Hieronder vallen ook de cliënten die door de 

LWI‟s worden bediend. Het ministerie van Justitie beoordeelt de beleidsinformatie op 

betrouwbaarheid. Wanneer cijfers over jaren heen onverwachts veel van elkaar 

afwijken of intern inconsistent zijn (meer dan vijf procent) wordt navraag gedaan over 

de oorzaak van de afwijking. Indien daartoe aanleiding bestaat, zorgt zij dat 

gegevens alsnog betrouwbaar geleverd worden door de  provincies. Deze manier 

van controleren wordt sinds 2008 uitgevoerd. De gegevens die het ministerie van 

Justitie heeft geleverd over aantallen OTS, MUHP, verlengingen van OTS-

maatregelen en verlengingen van MUHP‟en in het kader van het onderzoek kunnen 

als betrouwbaar beschouwd worden, met name voor de jaren 2008 en 2009, aldus 

het ministerie van Justitie. 

De gegevens over de aantallen kinderbeschermingsmaatregelen die het ministerie 

van Justitie heeft aangeleverd betreft een eenduidig oordeel dat is opgenomen in de 

beschikking van de Rechtbank. Bureau Jeugdzorg neemt dit oordeel onveranderd 

over van de beschikking. Verwacht mag worden dat deze basale informatie 

betrouwbaar wordt geregistreerd. 

2.5 Enquêtes, interviews en procesanalyse 

Het onderzoek naar de factoren die ten grondslag liggen aan het aantal OTS-

maatregelen en MUHP‟en kent twee analyseniveaus. Ten eerste is onderzoek 

gedaan op landelijk niveau. Hiervoor zijn enquêtes ingezet om op een efficiënte wijze 

een grote hoeveelheid informatie te verzamelen. Ten tweede is onderzoek 

uitgevoerd op regionaal niveau. Bijeenkomsten waarin zowel een procesanalyse is 

uitgevoerd als interviews zijn afgenomen hebben deze informatie op regionaal niveau 

opgeleverd. 

2.5.1 Enquêtes 

Voor iedere instelling is een internet-enquête ontwikkeld. Via de contactpersonen van 

de instellingen zijn de contactgegevens opgevraagd van medewerkers die wilden 

deelnemen aan de enquête. Deze respondenten ontvingen vervolgens een mail met 

een link naar een website waarop ze de enquête digitaal konden invullen.  

In de enquêtes wordt aan de hand van ongeveer veertig stellingen (aantal is 

afhankelijk van de partij) de mening van de respondent gevraagd over de instroom, 

bejegening, door- en uitstroom van de cliënten, maar bijvoorbeeld ook over de 

organisatiecultuur omtrent beschermingsmaatregelen of de invloed van 

veranderingen in handelswijze sinds de invoering van de Wet op de Jeugdzorg. Een 

overzicht van de gestelde vragen is te vinden in Bijlage 2. Het invullen van de 

enquête duurde ongeveer tien minuten. 

In totaal zijn 88 mogelijke respondenten benaderd voor het invullen van de enquêtes. 

Van deze 88 respondenten hebben 79 respondenten een enquête ingevuld (90 

procent). 

De enquêtes zijn ingevuld in de periode juni tot en met oktober 2010. Van de 

respondenten die de enquête hebben ingevuld zijn 42 respondenten werkzaam bij 

Bureau Jeugdzorg of een LWI. Er zijn zeventien respondenten werkzaam bij de Raad 

voor de Kinderbescherming en 20 werkzaam als kinderrechter.  
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De respondenten die van Bureau Jeugdzorg zijn gemiddeld 9 jaar en 7 maanden 

werkzaam bij Bureau Jeugdzorg of een LWI en hebben gemiddeld 8 jaar en 5 

maanden werkervaring in hun huidige functie. De respondenten zijn overwegend 

werkzaam als gezinsvoogd (22 van de 42) en gedragsdeskundige (12 van de 42 

respondenten). Overige functies die genoemd worden zijn medewerker toegang, 

praktijkbegeleider, gezinsvoogd en trainer, GZ-psycholoog, teammanager en 

werkbegeleider. 

De respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming zijn gemiddeld 15 jaar 

werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming en hebben gemiddeld 7 jaar en 8 

maanden werkervaring in hun huidige functie. De meeste respondenten zijn 

werkzaam als teamleider (5 van de 17) of stafmedewerker (6 van de 17). Andere 

functies die genoemd worden zijn gedragsdeskundige of een combinatie van een van 

de drie genoemde functies. 

De geënquêteerde kinderrechters hebben gemiddeld 4 jaar en 11 maanden 

werkervaring in hun functie als kinderrechter.  

De verspreiding van de respondenten over de regio‟s in Nederland is ongelijk 

verdeeld (zie Tabel 2.2). De meeste respondenten komen uit Friesland, Groningen 

leverde de minste respondenten op.  

Tabel 2.2  Aantal respondenten per regio. 

 Aantal Percentage 

Amsterdam 5 6,3 
Noord-Holland 8 10,1 
Haaglanden 3 3,8 
Rotterdam 6 7,6 
Limburg 4 5,1 
Zuid-Holland 4 5,1 
Gelderland 6 7,6 
Friesland 10 12,7 
Flevoland 4 5,1 
Zeeland 4 5,1 
Utrecht 4 5,1 
Noord-Brabant 8 10,1 
Overijssel 5 6,3 
Drenthe 7 8,9 
Groningen 1 1,3 
Totaal 79 100,0 

De ongelijke verdeling van geënquêteerden over Nederland kan ervoor zorgen dat 

conclusies die uit de enquêtes naar voren komen mogelijk niet voor alle regio‟s even 

sterk houdbaar zijn.  

2.5.2 Verdiepend onderzoek: procesanalyse en Interviews 

Om nauwkeuriger te kijken naar factoren die samenhangen met de omvang van het 

aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en op regionaal niveau is in het onderzoek 

gekozen voor verdiepend onderzoek aan de hand van procesanalyse en interviews. 

Hoewel oorspronkelijk gepland was dat de interviews landelijk uitgevoerd zouden 

worden, bleken de eerder besproken enquêtes al tot voldoende informatie op 

landelijk niveau te leiden. Het afnemen van meer interviews binnen een beperkt 

aantal opvallende regio‟s zou daarom voor de beantwoording van de 

onderzoeksvragen, met name de vragen over regionale factoren, van meer 

toegevoegde waarde zijn dan een landelijk verspreide aanpak.  
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Voor deelname aan de procesanalyse en het vervolgens afnemen van de interviews 

zijn vier regio‟s geselecteerd, op basis van of zij een laag (behorende bij de 33% 

laagste regio‟s) of juist hoog (33% hoogste regio‟s) percentage OTS-maatregelen of 

MUHP‟en ten opzichte van het aantal OTS-maatregelen vertegenwoordigen (zie 

Tabel 2.3): 

Tabel 2.3 Geselecteerde regio‟s voor het verdiepingsonderzoek. 

 % 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 

De indeling is gemaakt op basis van gegevens over 2009 (zie Bijlage 1, Tabel B.1 en 

B.6). Er is voor 2009 gekozen omdat in het verdiepend onderzoek vooral wordt 

ingegaan op het werkproces, de doelgroep en de context zoals die op dit moment 

gelden. De cijfers over 2009 zullen van alle vijf beschikbare jaren het meest 

gerelateerd aan de handelswijze in het afgelopen jaar.  

Van de vier regio‟s zijn bij de betrokken ketenpartners Bureau Jeugdzorg, de Raad 

voor de Kinderbescherming en de kinderrechters vertegenwoordigers gezocht die 

aan verdiepend onderzoek mee wilden werken. In totaal zijn twintig mensen bereid 

gevonden. Twee Landelijk Werkende Instellingen zijn eveneens benaderd voor 

deelname aan het verdiepende onderzoek. Het Leger des Heils blijkt te werken met 

vaste productieafspraken met Bureau Jeugdzorg, zij bedienen dus een vast aantal 

cliënten. Hun invloed op het aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en zal daardoor zeer 

beperkt zijn. Deelname aan het verdiepende onderzoek is dan ook niet informatief 

genoeg om de tijdsinvestering te rechtvaardigen. Tot slot is de William Schrikker 

Groep benaderd. Zij hebben drie medewerkers beschikbaar gesteld voor het 

verdiepende onderzoek. De regio-indeling van de William Schrikker Groep wijkt af 

van de indeling van Bureau Jeugdzorg. De medewerkers dragen met hun kennis 

voornamelijk bij aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen op landelijk niveau, 

aangezien deze medewerkers niet perse in de vier doelregio‟s werkzaam zijn.  

In Tabel 2.4 is de verdeling van medewerkers over de regio‟s en ketenpartners 

weergegeven. 

Tabel 2.4 Aantal medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming 
en de kinderrechters die aan het verdiepend onderzoek hebben meegewerkt. 

 Ketenpartners 

 Bureau Jeugdzorg Raad voor de 
Kinderbescherming 

Kinderrechters 

Zuid-Holland 3 1 1 
Flevoland 0 2 1 
Overijssel 1 4 2 
Amsterdam 2 2 1 
WSG 3   

Bureau Jeugdzorg Flevoland heeft, na een aanvankelijke toezegging, alsnog 

besloten niet deel te nemen aan het onderzoek. Men noemt werkdrukte, vakanties en 
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uitval van personeel als voornaamste reden voor hun terugtrekking. De 

onderzoeksplanning stond niet toe dat alsnog een andere regio benaderd werd voor 

deelname. 

De steekproef is niet-representatief voor het gehele werkveld. Er kunnen daarom op 

basis van het verdiepend onderzoek geen generaliserende conclusies worden 

getrokken. Het verdiepend onderzoek levert echter wel een aantal factoren op die 

mogelijk samenhangen met (de ontwikkelingen in) het aantal 

kinderbeschermingsmaatregelen.  

Functies van de geïnterviewde medewerkers van Bureau Jeugdzorg zijn 

werkbegeleider, gezinsvoogd en gedragswetenschapper. Ook binnen de Raad voor 

de Kinderbescherming zijn verschillende functies vertegenwoordigd, namelijk 

teamleider, raadsonderzoeker, gedragsdeskundige en adviseur beleid. 

In totaal zijn er acht bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten duurden 

ongeveer drie uur. In deze bijeenkomsten werden zoveel mogelijk ketenpartners bij 

elkaar gezet om gezamenlijk de procesanalyse uit te voeren. Na de procesanalyse 

werd de groep gesplitst, waarna de interviews werden afgenomen. In sommige 

gevallen waren er meerdere medewerkers van dezelfde instelling aanwezig. Deze 

zijn tegelijkertijd geïnterviewd maar worden als aparte geïnterviewden beschouwd in 

de resultaten. 

Procesanalyse 

Gedurende de procesanalyse is ten eerste een zestal casussen voorgelegd. De 

deelnemers is gevraagd de situatie te analyseren op het niveau van het kind, zijn 

gezin en omgeving, waarbij zowel naar sterke als zwakke punten is gevraagd. Verder 

zijn de deelnemers gevraagd naar informatie die ze nog nodig hebben om te 

beslissen over de te nemen stappen met betrekking tot de cliënt en of men bij de 

casus denkt aan een maatregel, en zo ja welke. De casussen variëren in 

informatiewaarde en ernst van de problematiek. Factoren die gemanipuleerd werden 

zijn onder andere; 

 Leeftijd kind; 

 Voornamelijk kindgebonden problematiek versus gezinsproblematiek; 

 Wel of geen steunnetwerk; 

 Wel of geen druggebruik; 

 Psychiatrische problematiek ouder; 

 Financiële situatie gezin; 

 Eerdere contacten met zorginstellingen; 

 Eigen aanmelding versus melding door derden; 

 Mate van bedreiging basale leefomstandigheden. 

Ten tweede is tijdens de procesanalyse aan de hand van een analysemodel (zie 

Figuur 2.2) een gestructureerd gesprek gevoerd over regionale factoren die binnen 

het beslissingsproces een rol kunnen spelen. In effectiviteitsonderzoek wordt 

onderscheid gemaakt naar input (doelgroep), throughput (aanbod) en output 

(opbrengsten), gegeven de context (de organisatorische randvoorwaarden en 

condities). Bij de evaluatie van een programma of (zorg)aanbod dienen alle vier de 



Bescherming Bekeken 

13 

facetten betrokken te worden om het volledige samenspel van factoren die het 

uiteindelijke resultaat bepalen te begrijpen (Van Yperen & Veerman, 2008). 

Figuur 2.2 Model van Van Yperen en Veerman (2008). 

De aanwezigen is gevraagd per facet te discussiëren over welke factoren zouden 

kunnen samenhangen met het verkrijgen van een beschermingsmaatregel, hoe hun 

regio daarin zou kunnen afwijken van de rest van Nederland, en of hierin de 

afgelopen vijf jaar veranderingen zijn opgetreden. Bij de procesevaluatie hebben de 

aanwezigen dus zelf factoren bedacht die van invloed zouden kunnen zijn. 

Interviews 

De interviews zijn ingezet om expliciet te vragen naar specifieke factoren die mogelijk 

ten grondslag liggen aan ontwikkelingen in het aantal OTS-maatregelen en 

MUHP‟en. 

Voor iedere instelling is een afzonderlijk interview ontwikkeld om de vragen goed aan 

te laten sluiten op de terminologie die in de instellingen gebruikt wordt. In de 

interviews werd ingegaan op de volgende thema‟s:  

 Signalering en melding; 

 Cliëntkenmerken; 

 Werkprocessen in-, door- en uitstroom; 

 Methodieken en training; 

 Werkdruk; 

 Samenwerking met ketenpartners; 

 Rechterlijk kader; 

 Omringend zorgveld; 

 Wachtlijsten; 

 Denkbeelden over maatregelen; 

 Maatschappelijke gebeurtenissen. 

Bij ieder onderwerp werd ingegaan op de veranderingen die hierin zijn opgetreden 

sinds 2005 en de relatie die er eventueel zou kunnen zijn met het aantal 

kinderbeschermingsmaatregelen. Afname van het interview duurde ongeveer een 

uur per persoon tot anderhalf uur per groep. 
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2.6 Databases 

Voor het onderzoek zijn ook openbare databases geraadpleegd. Informatie is 

verzameld via het CBS, CPB en provinciesites. Via deze instanties zijn kerncijfers 

verzameld over belangrijke kenmerken van de populatie en het zorgaanbod sinds 

2005, zoals het aantal inwoners van een regio, de etnische achtergrond van de 

inwoners van een regio, maar ook gegevens over de mate van verstedelijking in een 

gebied.  

2.7 Projectdocumentatie 

Voor het onderzoek is bovendien gebruik gemaakt van informatie over de processen 

binnen de instanties via projectdocumentatie, zoals jaarverslagen, informatie die de 

instanties via internet beschikbaar stellen over bijvoorbeeld beleid. Stukken uit de 

Tweede Kamer zijn eveneens een belangrijke bron van informatie en zijn 

meegenomen in het onderzoek. Tot slot is gezocht naar gerelateerde 

onderzoeksdocumentatie, zoals bijvoorbeeld onderzoeksrapporten of 

wetenschappelijke publicaties over beschermingsmaatregelen en ontwikkelingen 

hierin. In de referentielijst aan het einde van het rapport is terug te vinden welke 

documentatie precies is gebruikt. Naar kamerstukken wordt direct in de tekst 

verwezen middels een voetnoot. 
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3 Ontwikkelingen in het aantal OTS-maatregelen en 

MUHP’en sinds 2005 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst de landelijke ontwikkelingen in het aantal (verlengingen 

van) OTS-maatregelen en MUHP‟en besproken. Vervolgens wordt onderzocht in 

hoeverre de eventuele veranderingen in aantallen het gevolg zijn van de 

cliëntstromen binnen de keten. 

3.2 Aantal kinderbeschermingsmaatregelen sinds 2005 

De gegevens over het aantal OTS-maatregelen betreffen het aantal kinderen op 

peildatum 31 december van elk jaar, terwijl de overige cijfers over het aantal 

maatregelen betrekking hebben op het totaal aantal maatregelen per kalenderjaar. In 

de cijfers op jaarbasis is het mogelijk dat een kind meer dan een keer wordt 

meegeteld, doordat meerdere maatregelen per jaar kunnen worden opgelegd. Bij de 

gegevens op peildatum kan deze dubbele telling niet voorkomen. Het absolute aantal 

OTS-maatregelen is daarom niet te vergelijken met het absolute aantal verlengingen 

van OTS-maatregelen, MUHP‟en en verlengingen van MUHP‟en. 

In Tabel 3.1 is te zien hoeveel OTS-maatregelen lopende waren op 31 december van 

elk jaar sinds 2005. In de kolom genaamd „Trend‟ wordt de toename in aantal 

maatregelen in de periode 2005 tot en met 2009 als percentage van het aantal 

maatregelen in 2005 uitgedrukt.  

Tabel 3.1 Aantal OTS-maatregelen lopende op peildatum 31 december van elk jaar sinds 2005. 

  Jaartal 

  2005 2006 2007 2008 2009 Trend 

OTS 23.945 26.440 29.605 32.147 33.164 38,5% 

In Tabel 3.1 is te zien dat het aantal OTS-maatregelen op peildatum 31 december in 

2009 aanzienlijk hoger is dan in 2005. Het aantal lijkt te stijgen tot 2008 (namelijk met 

34%), waarna een afvlakking van de stijging optreedt. 

In Tabel 3.2 is het aantal afgegeven MUHP, verlengingen van OTS-maatregelen en 

verlengingen van MUHP‟en weergegeven per kalenderjaar sinds 2005. In de kolom 

genaamd „Trend‟ wordt de toename in aantal maatregelen in de periode 2005 tot en 

met 2009 als percentage van het aantal maatregelen in 2005 uitgedrukt. 

Bij de interpretatie van de cijfers in Tabel 3.2 zijn twee kanttekeningen te maken. Ten 

eerste is het aantal verlengingen van OTS-maatregelen gebaseerd op regionale 

cijfers. Deze regionale cijfers hebben in een enkel geval (7 van de 75, verdeeld over 

alle jaren heen) slechts betrekking op een deel van het kalenderjaar en zijn dus niet 

volledig. Er is niet gecorrigeerd voor het ontbreken van de cijfers. Het ontbreken van 

deze gegevens biedt echter geen verklaring voor de gevonden stijging en daling, 
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deze blijven zichtbaar ook wanneer alleen gekeken wordt naar de regio‟s waarvoor 

wel over alle jaren heen gegevens zijn. 

Tabel 3.2 Totaal aantal afgegeven verlengingen van OTS-maatregelen, MUHP‟en, en verlengingen 
van MUHP‟en per kalenderjaar sinds 2005. 

  Jaartal 

  2005 2006 2007 2008 2009 Trend 

Verl. OTS 11.648 14.290 15.215 17.225 15.155 30,1% 

MUHP 7.067 8.109 10.380 9.223 8.609 21,8% 

Verl. MUHP 7.026 9.901 11.087 10.822 10.409 48,1% 

Ten tweede betreffen de cijfers in Tabel 3.2, in tegenstelling tot het aantal OTS-

maatregelen dat in Tabel 3.1 gepresenteerd is, alleen de cliënten van Bureau 

Jeugdzorg. De afgegeven maatregelen voor de cliënten van de LWI‟s zijn niet 

beschikbaar of alleen voor een beperkt aantal jaren. Het gepresenteerde aantal 

maatregelen in tabel 3.2 is dus lager dan het werkelijk aantal maatregelen dat is 

afgegeven in de jaren 2005 tot en met 2009. 

De cijfers weerspiegelen dus niet exacte aantallen zoals deze in geheel Nederland 

zijn afgegeven, maar vormen grove indicaties van deze aantallen. De cijfers dienen 

daarom met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.  

Desalniettemin lijkt het aantal verlengingen van OTS-maatregelen te stijgen tot 2008 

(met 48%), waarna het aantal vervolgens weer daalt. Voor het aantal MUHP‟en en 

verlengingen van MUHP‟en is de stijging zichtbaar tot 2007 (namelijk een toename 

van 47% en 58%). Tot 2009 dalen de aantallen weer. 

 Samenvattend lijkt uit de cijfers naar voren te komen dat na een 

aanvankelijke stijging in het aantal OTS-maatregelen tot 2008, er vervolgens 

een afvlakking van het effect is opgetreden. 

 Het aantal verlengingen van OTS-maatregelen stijgt tot 2008, en daalt 

vervolgens weer. 

 Het aantal MUHP‟en en verlengingen van MUHP‟en stijgt tot 2007, waarna er 

een daling in het aantal is opgetreden. 

3.3 Cliëntstroom in de keten  

Het aantal opgelegde maatregelen is het resultaat van de cliëntstroom in de keten, 

bijvoorbeeld door een verhoogde instroom aan het begin van de keten of een 

verhoogde doorstroom van cliënten in de keten. In de volgende paragrafen wordt de 

cliëntstroom binnen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming 

beschreven, voor de periode 2005 tot en met 2009. 

3.3.1 Cliëntstroom Raad voor de Kinderbescherming 

De tijdelijke toename in het aantal opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen kan 

veroorzaakt worden doordat een verhoogde in- en doorstroom van cliënten heeft 

plaatsgevonden. Ook is het mogelijk dat het aantal cliënten in principe gelijk is 

gebleven, maar dat relatief gezien vaker een maatregel of machtiging is 

aangevraagd. 
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Wanneer wordt gekeken naar het aantal verzoeken tot het uitvoeren van 

raadsonderzoek dat de Raad voor de Kinderbescherming heeft gekregen, dan blijkt 

met name tot 2008 een stijging te zijn opgetreden (zie Figuur 3.1).  

Figuur 3.1 Aantal verzoeken tot onderzoek aan de Raad, waarbij het zwarte deel van de staaf het 

aantal niet ingewilligde verzoeken weergeeft, gepresenteerd per kalenderjaar sinds 
2005. 

Uit Figuur 3.1 kan afgelezen worden dat het aantal verzoeken tot onderzoek is 

toegenomen tot 2008. Aangezien men in bijna alle gevallen een verzoek tot 

onderzoek inwilligt, is het aantal daadwerkelijk uitgevoerde onderzoeken ook 

toegenomen. Ten opzichte van 2005 is het aantal uitgevoerde onderzoeken in 2008 

met 44% gestegen. 

Een verhoogd aantal onderzoeken kan leiden tot een verhoogd aantal verzoeken aan 

de rechtbank om een maatregel op te leggen. Het is daarnaast mogelijk dat er 

tijdelijk relatief gezien vaker een maatregel is aangevraagd door de Raad voor de 

Kinderbescherming.  

In Figuur 3.2 is te zien welk percentage van de raadsonderzoeken leidde tot een 

verzoek (ook wel „rekest‟ genoemd) voor een OTS-maatregel of MUHP. Het gaat in 

deze figuur expliciet om verzoeken vanuit de Raad voor de Kinderbescherming en 

niet om verzoeken van Bureau Jeugdzorg. 

In Figuur 3.2 is te zien dat tot 2007 het percentage onderzoeken dat leidde tot een 

verzoek om een OTS-maatregel is gestegen (namelijk met ongeveer 9%), waarna 

een afvlakking van het effect is opgetreden. 

Eveneens is in Figuur 3.2 te zien dat van 2006 tot 2007 een toename is opgetreden 

in het percentage onderzoeken dat uitmondde in een verzoek om een MUHP 

(ongeveer 7%), waarna het percentage weer is gedaald.  

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2005 2006 2007 2008 2009

A
an

ta
l v

er
zo

e
ke

n
 t

o
t 

o
n

d
er

zo
e

k

Jaartal

Geen onderzoek

Onderzoek



Landelijke ontwikkelingen 

18 

 

Figuur 3.2 Percentage raadsonderzoeken dat leidde tot een verzoek om een OTS-maatregel of 
MUHP, gepresenteerd per kalenderjaar sinds 2005. 

 Samenvattend lijken er meer cliënten bij de Raad voor de Kinderbescherming 

te zijn ingestroomd, met name tot 2008.  

 Eveneens lijkt tot 2007 dat er relatief gezien vaker een OTS-maatregel wordt 

gevraagd in geval van onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, 

waarna de kans bij een onderzoek op een rekest voor een OTS-maatregel 

stabiel blijft. 

 Van 2006 tot 2007 lijkt er relatief gezien vaker een MUHP gevraagd te 

worden in geval van onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, 

waarna de kans bij een onderzoek op een rekest voor een MUHP weer daalt. 

3.3.2 Cliëntstroom Bureau Jeugdzorg – afdeling Toegang 

Een verhoogde instroom van cliënten bij Bureau Jeugdzorg kan de toename in het 

aantal verzoeken voor onderzoek aan de Raad van de Kinderbescherming vanuit 

Bureau Jeugdzorg mogelijk verklaren. Anderzijds kan Bureau Jeugdzorg ook relatief 

gezien vaker om een onderzoek gevraagd hebben. 

In Figuur 3.3 wordt het aantal geaccepteerde aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg 

weergegeven. Een geaccepteerde aanmelding betreft een aanmelding die een 

vervolg heeft gekregen bij Bureau Jeugdzorg. 
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Figuur 3.3 Aantal geregistreerde geaccepteerde aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg, 

gepresenteerd per kalenderjaar sinds 2005. 

Het totaal aantal aanmeldingen per jaar is de som van alle regionale cijfers over het 

aantal aanmeldingen. Aangezien de cijfers op regionaal niveau onvergelijkbaar of 

zelfs onbetrouwbaar genoemd worden (zie paragraaf 2.4.4), kan het totaal aantal 

aanmeldingen per jaar slechts als een grove indicatie van het werkelijk aantal 

aanmeldingen beschouwd worden. 

In Figuur 3.3. is goed te zien dat het aantal aanmeldingen continu stijgt tot 2009 (een 

toename van 71%).  

De meeste cliënten van Bureau Jeugdzorg worden in een vrijwillig kader geholpen. 

Een indicatie voor het deel van de cliënten dat wel in een gedwongen kader hulp 

ontvangt is het deel van indicatiebesluiten dat in een gedwongen kader wordt 

genomen. In een indicatiebesluit wordt aangegeven welke hulp een cliënt nodig heeft 

en waar hij of zij aanspraak op kan maken. In een jaar kunnen meerdere 

indicatiebesluiten voor een cliënt worden afgegeven, waardoor het geen exacte maat 

is voor het aantal kinderen. Helaas zijn gegevens over deze maat alleen beschikbaar 

vanaf 2007 (zie Figuur 3.4). 

Ook de cijfers over het aantal indicatiebesluiten per jaar zijn gebaseerd op regionale 

gegevens, waarvan de betrouwbaarheid niet met zekerheid is vast te stellen. De 

cijfers die in bovenstaande figuur gepresenteerd worden als het totaal aantal 

indicatiebesluiten in een gedwongen kader dienen beschouwd te worden als een 

grove indicatie van deze maat. 

Uit Figuur 3.4 is af te lezen dat het percentage indicatiebesluiten in een gedwongen 

kader toeneemt tot 2008 (namelijk 8%), waarna een afvlakking van het effect 

optreedt. 
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Figuur 3.4 Percentage genomen indicatiebesluiten door Bureau Jeugdzorg in een gedwongen 
kader, gepresenteerd per kalenderjaar sinds 2007. 

De definitie van wat precies een indicatiebesluit in een gedwongen kader is 

veranderd in de afgelopen paar jaar. Desondanks kan uit de figuur afgeleid worden 

dat de toegenomen instroom bij Bureau Jeugdzorg niet alleen voortkomt uit een 

toename in de hulpverlening in een vrijwillig kader.  

 Samenvattend lijken er tot 2009 meer cliënten bij Bureau Jeugdzorg te zijn 

ingestroomd. De werkzaamheden bij indicatiestelling voor cliënten in een 

gedwongen kader lijkt met name tot 2008 te zijn toegenomen. 

3.3.3 Cliëntstroom Bureau Jeugdzorg – AMK 

Cliënten die de keten binnenkomen via het AMK hebben per definitie niet zelf een 

zorgvraag geuit. Deze cliënten komen dan ook vaker in een gedwongen kader voor 

hulp terecht waar beschermingsmaatregel nodig zijn om de verzorgers van de cliënt 

te motiveren tot het veranderen van hun gedrag of leefomgeving van het kind.  

De eerder beschreven toename in het aantal beschermingsmaatregelen kan 

uiteindelijk het gevolg zijn geweest van verhoogde instroom bij het AMK.  

Er zijn drie indicatoren voor instroom via het AMK: het aantal adviezen, het aantal 

consulten en het aantal meldingen. Een advies wordt gedefinieerd als een eenmalig 

contact tussen melder en het AMK. Bij consulten bestaan er meerdere 

contactmomenten tussen melder en het AMK. Zowel bij een advies als een consult 

blijft de verantwoordelijkheid voor handelen bij de melder liggen. Bij een 

geregistreerde melding voor onderzoek besluit de medewerker van het AMK in 

overleg met de melder dat het AMK de verantwoordelijkheid op zich neemt om te 

onderzoeken of er inderdaad sprake is van kindermishandeling en welke hulp het 

gezin in dat geval nodig heeft. Is er inderdaad sprake van kindermishandeling, dan 

zal het AMK zorgen dat hulp en bescherming wordt georganiseerd. Bij de cijfers dient 
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opgemerkt te worden dat het AMK zijn activiteiten registreert per gezin. In Figuur 3.5 

wordt het aantal verstrekte adviezen, consulten en meldingen door het AMK 

weergegeven, per kalenderjaar sinds 2005. 

Figuur 3.5 Aantal geregistreerde adviezen, consulten en meldingen door het AMK, gepresenteerd 
per kalenderjaar sinds 2005 (registratie per gezin). 

Aangezien per jaar meerdere adviezen, consulten en meldingen per gezin mogelijk 

zijn, zijn deze aantallen geen exacte afspiegeling van het aantal gezinnen dat 

geholpen is. 

In Figuur 3.5 is te zien dat het aantal adviezen en consulten is toegenomen tot 2009 

(namelijk met 59% en 66%). Het aantal meldingen tot onderzoek is voornamelijk 

toegenomen tot 2007 (met 49%). Naar verhouding is het aantal meldingen ten 

opzichte van het totaal aantal activiteiten niet veranderd. In 2005 was 30% van de 

activiteiten een melding, in 2007 is dit 34%. Het aantal activiteiten is dus in absolute 

zin toegenomen. Naar verhouding is de mate waarin een contact een melding wordt 

maar met 4% gestegen in de periode 2004 tot 2007. Doordat in absolute zin het 

aantal meldingen vanaf 2008 stabiel blijft, terwijl het aantal adviezen en consulten 

toeneemt, neemt de kans dat een contact een melding wordt af tot 28% (ten opzichte 

van 2005 2% verschil). 

 Samenvattend lijkt de instroom bij het AMK toegenomen tot 2009. Het aantal 

meldingen tot onderzoek, welke uiteindelijk kunnen leiden tot een verzoek tot 

onderzoek aan de Raad, is in absolute zin toegenomen tot 2007. Relatief 

gezien is de kans dat een contact als een melding wordt geregistreerd echter 

nauwelijks toegenomen. 
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3.4 Schema samenhang ontwikkelingen cliëntstroom en aantal 

maatregelen. 

In Box 3.1 worden de ontwikkelingen in cliëntstroom zoals beschreven in de vorige 

paragrafen samengevat. De gepresenteerde percentages zijn schattingen van de 

ontwikkelingen, aangezien geen gegevens beschikbaar zijn over exacte aantallen 

kinderen.  

Te zien is dat de instroom bij Bureau Jeugdzorg afdeling Toegang toegenomen lijkt 

met 71% tot 2009. De mate waarin indicatiebesluiten in een gedwongen ten opzichte 

van een vrijwillig kader genomen neemt daarnaast toe met 8%.  

Het aantal contacten bij het AMK dat geregistreerd wordt als melding is toegenomen 

met 49%. Naar verhouding is het aantal melding voor onderzoek ten opzichte van het 

totaal aantal activiteiten van het AMK maar met 4% toegenomen tot 2007 en 

vervolgens weer met 6% afgenomen. 

Of de instroom via politie is toegenomen viel buiten het bestek van het onderzoek. Er 

zijn dus geen gegevens beschikbaar over het aantal verzoeken tot onderzoek aan de 

Raad voor de Kinderbescherming door de politie. 

De toegenomen instroom bij Bureau Jeugdzorg is terug te zien in de toename van 

het aantal verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming tot 2008 

met 44%. Het aantal verzoeken dat daadwerkelijk leidt tot een verzoek OTS-

maatregel bij de rechtbank is verhoogd met 9% tot 2007. Ook de mate waarin een 

Machtiging voor Uithuisplaatsing (MUHP) gevraagd wordt bij een onderzoek is 

tijdelijk verhoogd met 7%. Het betreft hier overigens expliciet alleen OTS-

maatregelen of MUHP‟en die door de Raad voor de Kinderbescherming zijn 

aangevraagd en dus niet door gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg. 

De verhoogde in- en doorstroom in het voorveld leidt uiteindelijk tot een toename in 

het aantal opgelegde OTS-maatregelen (+34%) en het aantal MUHP‟en (+47%). 

(+48%) tot 2008. Het aantal verlengingen van OTS-maatregelen en verlengingen van 

MUHP‟en is eveneens gestegen tot 2007 (namelijk met 48% en 58%). Er is dus 

relatief gezien vaker een OTS-maatregel of MUHP aangevraagd in de periode 2005 

tot 2008. 

De toename in het aantal maatregelen wordt grotendeels verklaard door de toename 

in het aantal onderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming gecombineerd 

met de tijdelijk verlaagde drempel om een kinderbeschermingsmaatregel aan te 

vragen. Het is aannemelijk dat de stijging in het aantal onderzoeken door de Raad 

voor de Kinderbescherming weer verklaard wordt door de toename in het aantal 

cliënten van de afdeling Toegang en het AMK van Bureau Jeugdzorg. De 

onvergelijkbaarheid van de cijfers maken het onmogelijk om uitspraken te doen over 

welk deel van de toename in het aantal maatregelen exact bepaald wordt door de 

benoemde ontwikkelingen in de keten. 
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 Box 3.1 uitkomsten hoofdstuk 3: landelijk beeld 

Zie voor toelichting bovenstaande samenvatting 

BJZ – Toegang  

+71% aanmeldingen 
tot 2009 
+8% tot 2008 

BJZ – AMK 

+49% contacten  
tot 2007 
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Geen gegevens 
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4 Factoren die de landelijke ontwikkelingen mogelijk 

verklaren 

4.1 Inleiding 

In de cijfers over de keten zijn twee ontwikkelingen gevonden waarvoor in dit 

hoofdstuk verklaringen gezocht worden. Ten eerste is de instroom in de 

kinderbeschermingsketen sterk verhoogd: er zijn meer kinderen in de keten terecht 

gekomen. Ten tweede heeft de Raad voor de Kinderbescherming tijdelijk relatief 

gezien vaker om een maatregel gevraagd in geval van onderzoek. 

Op basis van projectdocumentatie en voorbereidende informele gesprekken met 

medewerkers uit de keten zijn hypotheses geformuleerd over factoren die mogelijk 

een stuwende of dempende werking gehad hebben op het aantal 

kinderbeschermingsmaatregelen in de afgelopen vijf jaar. 

Per mogelijke factor wordt bekeken welke van de volgende bronnen de hypotheses 

over de factor bevestigen: de projectdocumentatie, de data, de enquêtes en/of de 

interviews. 

Hierbij wordt steeds een schematisch overzicht gegeven van de bronnen die de 

hypothese bevestigen. Figuur 4.1 laat een voorbeeld van een dergelijk schema zien.  

 

Figuur 4.1 voorbeeld van overzichtsschema bevestigende bronnen. 

De afkortingen Pd, Da, Enq. en Int. staan voor de bronnen projectdocumentatie, 

data, enquête en interview. Een wit vakje betekent dat de bron bevestiging noch 

ontkrachting van de hypothese biedt. Wanneer een vakje volledig grijs gekleurd is, 

geeft de bron ondersteuning voor de hypothese. Wanneer een vakje grijs gestreept 

is, geeft de bron slechts beperkte ondersteuning voor de hypothese. Het pijltje naast 

de afkorting geeft aan of verwacht wordt dat de factor een stuwende (▲), dempende 

(▼) of wisselende invloed (►) heeft op het aantal kinderbeschermingsmaatregelen. 

In het voorbeeld uit Figuur 4.1 wordt de hypothese dus ondersteund door de 

enquêtes en de interviews. De informatie uit de enquêtes duidt op een stuwende 

invloed van de factor, terwijl uit interviews naar voren komt dat de factor mogelijk een 

wisselende invloed kan hebben op het aantal kinderbeschermingsmaatregelen. 

De factoren kunnen geclusterd worden in een aantal thema‟s, die afzonderlijk zullen 

worden besproken: 

1. Signalering en Melding 

2. Achtergrond cliënten 

3. Werkprocessen instroom 

4. Werkprocessen doorstroom 

5. Uitstroom 

6. Methodiek en training 

Int.► Pd Da Enq. ▲ 
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7. Werkdruk 

8. Samenwerking met ketenpartners 

9. Regelgeving 

10. Omringend zorgveld 

11. Wachtlijsten 

12. Denkbeelden over maatregelen 

13. Maatschappelijke gebeurtenissen 

4.2 Signalering en Melding 

Betere signalering 

De afgelopen jaren is er binnen ziekenhuizen veel gedaan aan 

instrumentontwikkeling om kindermishandeling te signaleren
8
. Meer intensieve 

signalering, ook door huisartsen en op scholen, kan leiden tot een hogere instroom 

via het AMK en daardoor indirect tot een toename in het aantal OTS-maatregelen of 

MUHP‟en dat opgelegd wordt. Het effect is deels tijdelijk omdat het aantal kinderen 

waarbij het risico tot op heden nog niet is herkend steeds kleiner zal worden door de 

effectieve signalering in eerdere jaren. Anderzijds zorgt betere signalering er blijvend 

voor dat in de toekomst kindermishandeling vaker herkend zal worden. 

Uit de data in hoofdstuk 3 blijkt dat de instroom bij het AMK inderdaad is verhoogd. 

Externe partijen hebben sinds 2005 in toenemende mate gezinnen gemeld wat onder 

andere verklaard kan worden door een verbeterde signalering bij deze externe 

partijen. 

De geënquêteerden is gevraagd of men denkt dat signalering door externe partijen 

zoals ziekenhuizen en huisartsen verbeterd is de afgelopen jaren. Bij alle partijen 

wordt door een meerderheid van de ondervraagden bevestigend geantwoord, 

Ook bijna alle geïnterviewden (verspreid over de regio‟s en ketenpartners) geven aan 

dat de signalering verbeterd is bij ziekenhuizen, politie of bijvoorbeeld op scholen. 

Samengevat lijkt er bevestiging te worden gevonden voor de hypothese dat 

signalering is verbeterd. Verbeterde signalering zou indirect een tijdelijk stuwende 

werking moeten hebben op het aantal maatregelen. 

 

Lagere meldingsdrempel 

Het is mogelijk dat er (tijdelijk) een lagere meldingsdrempel is geweest door een 

samenspel van factoren, namelijk door de grotere bekendheid van het AMK, de 

reclamecampagnes waarin publiek wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid 

tot melden, de beweging 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 in het 

voorveld. 

Zoals bleek uit hoofdstuk 3 is de instroom via het AMK inderdaad verhoogd sinds 

2005, wat een indicatie kan zijn voor een verlaagde meldingsdrempel. 

                                                   
8
 Kamerstuk vergaderjaar 2007-2008, TK 31001, nr. 85.  

Int. ▲ Pd Da ▲ Enq. ▲ 
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Aan alle geënquêteerden is gevraagd of zij denken dat de drempel voor mensen om 

kinderen aan te melden bij Bureau Jeugdzorg of het AMK verlaagd is waardoor de 

aantallen cliënten in hun organisatie (tijdelijk) verhoogd is. Het merendeel van de 

respondenten van Bureau Jeugdzorg en LWI‟s en de kinderrechters hebben hierop 

bevestigend geantwoord. De medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming 

zijn het onderling niet eens.  

De verschillen in het antwoordpatroon van de drie partijen zijn opvallend. Het is 

mogelijk dat de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zijn 

uitgegaan van verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming, 

terwijl Bureau Jeugdzorg en de LWI‟s en de kinderrechter mogelijk zijn uitgegaan van 

meldingen bij het AMK. Verwarring in terminologie zou de verdeeldheid in de 

antwoorden mogelijk kunnen verklaren. Op basis van de meningen van de 

medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de LWI‟s en de kinderrechters lijkt de 

hypothese dat een (tijdelijk) verlaagde meldingsdrempel heeft geleid tot een 

verhoogde instroom van cliënten te worden bevestigd. 

Ook geven alle geïnterviewden op één na aan dat de meldingsdrempel de afgelopen 

jaren verlaagd is. 

Samengevat lijkt er ondersteuning te worden gevonden voor de hypothese dat een 

lagere meldingsdrempel tijdelijk heeft geleid tot een verhoogde instroom. 

 

4.3 Achtergrond cliënten 

Een toename in het aantal kinderen met een beschermingsmaatregel zou mogelijk 

veroorzaakt kunnen zijn doordat er meer gezinnen met problemen te kampen 

hebben. Bijvoorbeeld doordat meer mensen werkeloos zijn geraakt. Hierdoor is het 

mogelijk dat cliënten in de keten vaker gekenmerkt worden door financiële 

problemen.  

Uit de projectdocumentatie, data en enquêtes komen geen aanwijzingen naar voren 

dat er de afgelopen vijf jaar een verandering is opgetreden in de ernst van de 

problematiek van de gezinnen en de (culturele) achtergrond van de cliënten. 

Geïnterviewde medewerkers van Zuid-Holland geven aan dat Bureau Jeugdzorg 

tegenwoordig alleen tot geïndiceerde zorg leidt, in tegenstelling tot preventieve of 

laagdrempelige hulpverlening zonder indicatie. Deze hulpverlening wordt door 

andere partijen dan Bureau Jeugdzorg uitgevoerd. De gemiddelde ernst van de 

problematiek van cliënten bij Bureau Jeugdzorg is hierdoor zwaarder geworden. Dit 

zou zich uiteindelijk kunnen vertalen in het relatief gezien vaker aanvragen van een 

MUHP, zoals te zien was in de cijfers van de Raad voor de Kinderbescherming. De 

problematiek is zwaarder geworden, waardoor vaker een zwaardere maatregel als 

MUHP nodig is.  
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Samengevat wordt zeer beperkt bevestiging gevonden voor de hypothese dat de 

kenmerken van de cliënten in de keten zijn veranderd. 

 

4.4 Werkprocessen instroom 

Een centrale toegangspoort 

Sinds de invoering van de Wet op de Jeugdzorg in 2005 is Bureau Jeugdzorg gaan 

fungeren als de centrale toegangspoort voor jeugdzorg
9
. Hierdoor is het voor alle 

aanmeldende partijen mogelijk duidelijker geworden waar zij terecht kunnen wanneer 

ze zorgen hebben over de ontwikkeling van een kind. Kinderen die voor de wijziging 

niet, of pas later, in de keten zouden zijn ingestroomd komen sneller op de juiste 

plaats terecht. Deze transparantie kan bijgedragen hebben aan een tijdelijk hogere 

instroom van nieuwe cliënten en daardoor dus ook een mogelijke verklaring bieden 

voor een verhoogde toename in het aantal rekesten en uitgevoerde OTS-

maatregelen en MUHP‟en. 

In de enquête geeft de helft van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg aan het 

eens te zijn met de stelling dat de oprichting van een centrale toegangspoort ervoor 

gezorgd heeft dat het voor aanmelders duidelijker is geworden waar ze een kind 

waar zorgen over zijn kunnen aanmelden. 

Ook in de interviews wisselt men van mening over of de oprichting van een centrale 

toegangspoort duidelijkheid heeft geboden over waar een kind aangemeld kan 

worden. 

Over het algemeen is slechts beperkt ondersteuning gevonden voor de hypothese 

dat de instelling van Bureau Jeugdzorg als centrale toegangspoort een rol heeft 

gespeeld in het aantal kinderbeschermingsmaatregelen of de duur daarvan. 

 

Grotere instroom bij Raad voor de Kinderbescherming via politie 

Sinds 2005 worden meer jongeren via de politie naar de Raad voor de 

Kinderbescherming doorgespeeld, zo blijkt uit de projectdocumentatie 

(Sonnenschein e.a., 2010). Ook voor de Raad voor de Kinderbescherming is detentie 

van jongeren een laatste optie, doordat de gevolgen voor de jongere zeer zwaar zijn. 

In twijfelgevallen wijkt men voor deze doelgroep mogelijk vaker uit naar een OTS-

maatregel om de jongere een kans te geven om zich te bewijzen. 

Er wordt in de bronnen geen aanvullende bevestiging gevonden voor de geopperde 

hypothese. 

 

Geïntensiveerde handhaving leerplicht 

Door betere controles op leerplicht (Sonnenschein e.a., 2010) worden meer 

zorggezinnen gesignaleerd waar iets mee moet gebeuren. Een hogere instroom bij 
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Bureau Jeugdzorg kan op termijn leiden tot een absolute verhoging in het aantal 

onderzoeken en beschermingsmaatregelen dat aangevraagd wordt. 

Alleen uit de enquête komt een zeer beperkte bevestiging voor de hypothese naar 

voren. Een geënquêteerde draagt het bij de laatste open vraag aan als mogelijke 

verklaring voor de stijging in het aantal maatregelen. 

 

Ouders worden mondiger 

Cliënten in de zorgketen worden steeds mondiger. Betere informatievoorziening via 

internet en lotgenotengroepen zorgen ervoor dat cliënten steeds meer weten over 

hun rechten als cliënt. Mogelijk dat ouders vaker in opstand komen tegen het 

verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om een maatregel.  

Uit de procesanalyse en het interview komt een bevestiging van de hypothese naar 

voren. Ouders worden steeds mondiger, zo wordt gesignaleerd. De weerstand is 

steeds groter en mensen nemen vaker een advocaat mee dan vroeger, waardoor 

een rekest voor een maatregel minder vaak wordt ingewilligd.  

 

4.5 Werkprocessen doorstroom 

Inzetten Voorlopige OTS 

Uit literatuur blijkt dat in sommige regio‟s gebruik wordt gemaakt van een voorlopige 

ondertoezichtstelling (VOTS) zodat benodigde hulp al kan starten terwijl er nog 

onderzoek wordt gedaan (Eijgenraam, Schouten, Bartelink & Hoogendoorn, 2007). 

Hierdoor wordt het totaal aantal maatregelen dat wordt uitgesproken mogelijk 

verhoogd. 

In de interviews wordt door medewerkers uit een tweetal regio‟s afzonderlijk 

bevestigd dat men vaker een VOTS lijkt in te zetten. Een medewerker voegt toe dat 

men in sommige gevallen afziet van MUHP en in plaats daarvan een VOTS inzet in 

de hoop dat de MUHP na een beperkt aantal maanden niet meer nodig is. 

Uit het onderzoek lijkt beperkt bevestiging naar voren te komen dat er mogelijk een 

toename is opgetreden in het aantal VOTS maatregelen, mogelijk ten koste van het 

aantal MUHP‟en.  

 

Invoering COBOS 

COBOS is een digitaal ondersteuningssysteem dat wordt gebruikt tijdens het Casus 

Overleg Bescherming dat Bureau Jeugdzorg met de Raad voor de 

Kinderbescherming houdt. De verwachting is dat de invoering van COBOS heeft 

geleid tot efficiëntere werkprocessen. Efficiënter werken zou kunnen leiden tot een 

tijdelijke toename in het aantal opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen. 

Onderzoekstrajecten worden sneller doorlopen, waardoor wachtlijsten voor 

onderzoek worden weggewerkt en meer casussen doorstromen naar de rechtbank. 
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Uit de enquête komt naar voren dat 65% van de ondervraagde raadsmedewerkers 

inderdaad vindt dat de besluitvorming sneller en efficiënter verloopt door COBOS.  

Het onderzoek bevestigt in beperkte mate dat de invoering van COBOS heeft geleid 

tot efficiëntere besluitvorming, waardoor mogelijk tijdelijk een toename in het aantal 

maatregelen is opgetreden. 

 

4.6 Uitstroom 

Duur maatregel 

Of veel of weinig maatregelen worden aangevraagd kan te maken hebben met de 

gemiddelde duur van een maatregel. De nieuwe methodiek voor gezinsvoogdij, de 

Deltamethode, lijkt te leiden tot een kortere duur van maatregelen (Stams, Top-Van 

der Eem, Limburg, Van Vugt, & Van der Laan, 2010).  

Gezinsvoogden geven in de interviews aan dat deze kortere duur soms niet 

voldoende is om een blijvend stabiele veilige situatie te creëren. Voor deze gezinnen 

wordt na enige tijd dan nogmaals een maatregel opgelegd. Door dit effect kan het 

totaal aantal maatregelen verhoogd worden. 

In Tabel 4.1 is de gemiddelde duur van OTS-maatregelen en MUHP‟en per 

kalenderjaar weergegeven. 

Tabel 4.1 Gemiddelde duur van OTS-maatregelen en MUHP‟en in dagen die in kalenderjaren 2005 

tot en met 2009 afgesloten zijn. 

  Jaartal 

  2005 2006 2007 2008 2009 

OTS 1.301 1.237 1.236 1.128 1.117 

MUHP 167 151 139 152 155 

De gemiddelde duur van een OTS-maatregel lijkt sinds 2005 af te nemen. Er is 

eveneens een daling zichtbaar in de gemiddelde duur van een MUHP vanaf 2005 tot 

2007. Na 2007 lijkt de gemiddelde duur van een MUHP echter weer toe te nemen. 

Het is echter de vraag of de veranderingen in de duur van de maatregelen 

samenhangen met de aantallen kinderbeschermingsmaatregelen. Statistisch gezien 

blijkt er geen verband te bestaan tussen de gemiddelde duur van een OTS-

maatregel en het percentage OTS-maatregelen in een regio. Ook voor MUHP‟en 

wordt een dergelijk verband niet gevonden.  

De verkorte duur van de maatregel blijkt dus geen stuwende invloed te hebben op 

het aantal maatregelen. 

 

Versterking toetsende taak Raad voor de Kinderbescherming 

Op het moment dat de OTS-maatregel beëindigd lijkt te gaan worden, heeft de Raad 

voor de Kinderbescherming een controlerende rol. Door versterking van deze 

toetsende taak, zal het mogelijk minder vaak gebeuren dat een OTS-maatregel 

afgesloten wordt terwijl de doelen nog niet (volledig) zijn behaald.  

Int. Pd Da 

 

Enq. ▲ 

Int. Pd Da 

 

Enq. 



Bescherming Bekeken 

31 

De extra controle zorgt mogelijk voor een verhoogd aantal verlengingen van OTS-

Maatregelen. 

Medewerkers van de Raad is in de enquête gevraagd of de versterkte toetsende taak 

invloed heeft gehad op het aantal verlengde kinderbeschermingsmaatregelen. De 

respondenten zijn hierover verdeeld van mening, wat als beperkte bevestiging van 

de hypothese gezien kan worden.  

Samengevat wordt zeer beperkt ondersteuning gevonden voor de hypothese dat de 

versterking van de toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming heeft 

gezorgd voor een toename in het aantal verlengde maatregelen. 

 

4.7 Methodiek en training 

De afgelopen vijf jaar is veel aandacht besteed aan productontwikkeling en 

professionaliseren van de werkwijze van de ketenpartners. Deze veranderingen in 

werkwijze kan op verschillende manieren invloed hebben gehad op het aantal 

kinderbeschermingsmaatregelen.  

Aanpassingen methodiek gezinsvoogdij 

Een nieuwe gezinsvoogdij-methodiek, de Deltamethode, is ontwikkeld en de 

implementatie heeft in 2007 en 2008 plaatsgevonden. Door deze methodiek wordt 

mogelijk op een meer uniforme manier door de gezinsvoogden gewerkt en zijn de 

criteria voor wanneer een OTS-maatregel of MUHP aan de orde is voor alle voogden 

duidelijk. Deze veranderingen in de werkwijze van de gezinsvoogden kunnen ervoor 

gezorgd hebben dat zij minder vaak (verlenging van) een beschermingsmaatregel 

aanvragen en er minder vaak aanvragen afgewezen worden, dan voor 2008. 

Bovendien zorgt betere hulpverlening ervoor dat er mogelijk minder vaak een MUHP 

nodig is (Slot, Van Tooren & Bijl, 2004). 

De uitslagen van de enquête bevestigen dat er veel aan methodiekontwikkeling en 

implementatie is gedaan bij de ketenpartners, met name bij Bureau Jeugdzorg en de 

Raad voor de Kinderbescherming. Eveneens geven de geënquêteerden aan dat de 

methodieken zo zijn geïmplementeerd dat men niet meer met oude methodes kan 

blijven werken. 

De geënquêteerde medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de LWI‟s zijn verdeeld 

over de stelling dat de Deltamethode het voor gezinsvoogdijmedewerkers duidelijker 

heeft gemaakt wanneer zij een MUHP dienen aan te vragen. Eveneens zijn deze 

medewerkers verdeeld over de vraag of de Deltamethode de nadruk legt op het in 

stand houden van de ouder-kind relatie (wat een dempende werking op het aantal 

MUHP zou hebben).  

In de interviews wordt verschillend gedacht over de vraag of de Deltamethode leidt 

tot een kortere duur van een maatregel. Door diverse partijen wordt aangegeven dat 

de nieuwe ontwikkelingen in methodieken hebben geleid tot een sterke 

bureaucratisering in de keten. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg geven aan dat 

de vragenlijsten die doorgevoerd zijn in het kader van de Deltamethode veel tijd 

kosten. Een geïnterviewde voegt toe dat er te weinig tijd is om alle producten goed in 
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te zetten. “Als je alle protocollen zou gebruiken dan krijg je wel beter zicht op hoe het 

met een gezin gaat.” 

Een aantal geïnterviewden vindt dat er meer tijd is voor de cliënt en dat daardoor de 

situatie sneller kan worden veranderd. Zaken lopen minder snel uit de hand en 

ouders werken beter mee. 

Medewerkers van de William Schrikker Groep zijn positief over het effect van de 

Deltamethode. Een gezinsvoogd heeft meer contactmomenten en er wordt meer 

geïnvesteerd in de relatie met de cliënt. “Je kijkt als gezinsvoogd of je het netwerk 

van het gezin erbij kan betrekken.” Men is kritischer geworden op de noodzaak van 

de maatregel, en hierdoor worden er minder verlengingen aangevraagd, aldus een 

medewerker van de William Schrikker Groep. 

Wanneer de medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de LWI‟s en de Raad voor de 

Kinderbescherming in de enquête direct wordt gevraagd of de invoering van de 

Deltamethode heeft gezorgd voor een toename in het aantal MUHP‟en dat door 

gezinsvoogden wordt aangevraagd, antwoord men duidelijk ontkennend. 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het methodisch werken volgens de 

Deltamethode inderdaad een positief effect heeft op de duur van een OTS-maatregel 

(korter), de kans op een MUHP (lager) en de duur daarvan (korter; Stams, Top-Van 

der Eem, Van Vugt & Van der Laan, 2010). 

Hoewel de geïnterviewde en geënquêteerde ketenpartners dus wisselend dachten 

over de effecten van de Deltamethode, blijkt de invoering wel degelijk een dempend 

effect te hebben op het aantal verleningen van kinderbeschermingsmaatregelen. 

 

Meer nadruk op risicotaxatie 

Sinds 2005 heeft Bureau Jeugdzorg extra aandacht voor het thema risicotaxatie en 

heeft instrumenten hiervoor aangewezen om deze inschatting zo betrouwbaar (en 

uniform) mogelijk uit te voeren (Eijgenraam, 2006; Eijgenraam & Van der Steege, 

2005). Sinds 2007 zijn instrumenten ingevoerd zoals de Gestructureerde Checklist 

Toegang (GCT) en het Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling (LIRIK) die 

verplicht door de Toegang van de Bureau Jeugdzorg gebruikt moeten worden. Het 

AMK is gebruik gaan maken van de Child Abuse Risk Evaluation. 

Intensievere risicotaxatie door Bureau Jeugdzorg kan indirect leiden tot een toename 

in het aantal verzoeken voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming 

door verbeterde signalering. Anderzijds kan verbeterde signalering ook leiden tot een 

afname door het uitsluiten van valse positieven. 

Overigens werd in 2008 geconstateerd dat risicotaxtatie nog niet structureel werd 

uitgevoerd (Inspectie Jeugdzorg, 2008).  

Uit de enquête blijkt dat vooral de medewerkers van Bureau Jeugdzorg vinden dat er 

een versterkte nadruk op risicotaxatie is gekomen. De meningen zijn verdeeld 

wanneer gevraagd wordt op de versterkte nadruk op risicotaxatie heeft geleid tot een 

toename in het aantal maatregelen. 
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Samengevat is weinig ondersteuning gevonden voor de hypothese dat een 

versterkte nadruk op risicotaxatie bij Bureau Jeugdzorg samenhangt met de 

ontwikkelingen in het aantal beschermingsmaatregelen of de duur daarvan. 

 

4.8 Werkdruk 

Verlaging caseload gezinsvoogd door Deltamethode 

Per 1 januari 2007 is men gestart met de invoering van een lagere caseload voor 

gezinsvoogden (naar 15 cliënten per gezinsvoogd). Een zware caseload voor 

gezinsvoogden houdt in dat zij minder tijd hebben voor evaluatie. Mogelijk leidt dat 

tot een lagere drempel om een MUHP aan te vragen doordat risico‟s niet duidelijk 

worden (Slot, Theunissen, Esmeijer & Duivenvoorden, 2002). Een minder zware 

werklast zou kunnen leiden tot effectievere hulpverlening en daardoor tot het minder 

vaak aanvragen van een verlenging van een beschermingsmaatregel of een MUHP. 

Uit de interviews komt naar voren dat de werkdruk als hoog ervaren wordt, waarbij 

de kanttekening geplaatst wordt dat de werkdruk fluctueert. De verlaging van de 

caseload wordt niet behaald, aldus de geïnterviewden.  

Uit eerder onderzoek is eveneens naar voren gekomen dat de bedoelde verlaging in 

de caseload van de gezinsvoogden slechts tijdelijk gerealiseerd is (Stams, Top-Van 

der Eem, Limburg, Van Vugt & Van der Laan, 2010). De Algemene Rekenkamer 

(2010) is positiever en concludeert dat de caseloadreductie is bereikt. Zij voegt er 

evenwel aan toe dat door knelpunten, die in de praktijk worden ervaren, het beoogde 

effect van de reductie – meer tijd voor cliëntcontacten – tegenvalt.   

Hoewel over de caseloadverlaging in het kader van de Deltamethode verschillende 

conclusies worden getrokken, kan worden vastgesteld dat de effecten ervan niet 

overeenkomen met hetgeen hiermee oorspronkelijk werd beoogd. Daardoor is niet 

met zekerheid te stellen of een lagere caseload invloed heeft gehad op het aantal of 

de duur van de maatregelen. 

 

 

4.9 Samenwerking met ketenpartners 

Betere samenwerking en informatie-uitwisseling 

In 2005 is het project Beter Beschermd gestart, waarbij men het terugbrengen van de 

ketendoorlooptijd in beschermingszaken als doel heeft (ministerie van Justitie, 2005). 

Dit doel wordt bereikt door meer georganiseerde samenwerking en informatie-

uitwisseling tussen ketenpartners. Door het invoeren van een integrale aanpak 

hoeven cliënten niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen en hebben ze maar met 

een beperkt aantal hulpverleners te maken. Onderdeel van deze aanpak is een 

gezamenlijk afstemmingsoverleg waardoor er minder langs elkaar heen wordt 

gewerkt. 

Zo is er eveneens de Verwijsindex risicojongeren in het leven geroepen. Door deze 

index kunnen instanties direct beschikken over de juiste contactgegevens van 

melders van andere instanties. Hierdoor kunnen zij hulpverlening op elkaar 
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afstemmen waardoor de kwaliteit van het werk toeneemt. Deze ontwikkelingen zijn 

gerelateerd aan het project Informatiemanagement van het programma Beter 

Beschermd, dat zich bezig houdt met verbeteracties met betrekking tot 

informatieverstrekking binnen de jeugdbeschermingketen. 

De systemen voor informatievoorziening zijn verbeterd in de afgelopen jaren. Het 

ondersteunende systeem COBOS is ingevoerd (implementatie afgerond in 2009), 

waarin medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming 

zicht hebben op relevante en actuele casus- en kindinformatie. De besluitvorming 

over en de toedeling van een casus verloopt hierdoor mogelijk effectiever en 

efficiënter. 

Aanvullend is het Elektronisch Berichten Verkeer ingevoerd, een systeem voor 

beveiligd e-mailverkeer waarmee Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de 

Kinderbescherming op een beveiligde manier informatie kunnen uitwisselen.  

Door de verbeterde informatievoorziening kan beter worden ingeschat welke zaken 

bij de Raad voor de Kinderbescherming kunnen worden aangemeld en welke 

cliënten nog voldoende mogelijkheden in het vrijwillige kader hebben. Deze factor 

kan zowel een stuwende als luwende werking hebben op het aantal aangevraagde 

onderzoeken. 

Uit de enquêtes blijkt dat voornamelijk de medewerkers van de Raad voor de 

Kinderbescherming vinden dat de samenwerking en informatie-uitwisseling met 

ketenpartners door de verschillende verbeterprojecten zijn verbeterd. Medewerkers 

van de Raad voor de Kinderbescherming vinden dat de snellere informatie 

uitwisseling ertoe heeft geleid dat er meer cliënten behandeld kunnen worden in 

minder tijd. Ook vinden ze dat de verbeterprojecten ertoe hebben geleid dat het werk 

efficiënter uitgevoerd kan worden en er hierdoor meer cliënten per jaar kunnen 

worden behandeld. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de kinderrechters vinden 

van niet of hebben hier geen antwoord op kunnen geven. Als de medewerkers van 

de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd wordt of deze efficiëntere werkwijzen 

in de keten leiden tot een toename van het aantal verzoeken voor het opleggen van 

een kinderbeschermingsmaatregel, antwoordt een meerderheid van hen dat dit niet 

het geval is. Dus hoewel er meer cliënten behandeld kunnen worden en de 

werkzaamheden efficiënter verlopen leidt dit volgens de geënquêteerden niet tot 

meer verzoeken. 

Samengevat wordt er in het onderzoek geen bevestiging gevonden voor de 

hypothese dat betere samenwerking en uitwisseling direct leidt tot een stijging in het 

aantal kinderbeschermingsmaatregelen. 

 

4.10 Rechterlijk kader 

Vaker echtscheidingsproblematiek die uitmondt in maatregel 

Het zou kunnen zijn dat de toename in het aantal kinderbeschermingsmaatregelen 

deels veroorzaakt wordt door toename in gezinsproblematiek tijdens scheidingen. 

Met andere woorden, er kan sprake zijn van een toenemend aantal echtscheidingen 
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dat in onmin verloopt waardoor de kinderrechter zich genoodzaakt ziet een 

kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. 

In de enquêtes heeft één van de geënquêteerden deze factor aangedragen als 

mogelijk van invloed op het aantal kinderbeschermingsmaatregelen. 

Daarnaast wordt in de interviews de hypothese door meerdere partijen bevestigd. 

Samengevat is er enig ondersteuning gevonden voor een toename in het aantal 

echtscheidingen dat in onmin verloopt, die uitmonden in een 

kinderbeschermingsmaatregel. 

 

4.11 Omringend zorgveld 

Meer preventieve inzet 

Uit het brancherapport jeugdzorg 2008 (MOgroep Jeugdzorg, 2009) komt onder 

andere de suggestie naar voren dat een sterke ontwikkeling in preventieve 

programma‟s ervoor kan zorgen dat het werk van Bureau Jeugdzorg verschuift naar 

het gedwongen kader. De gezinnen met milde problematiek worden eerder 

geholpen, waardoor zij de gang naar Bureau Jeugdzorg niet maken. De gezinnen die 

alsnog naar Bureau Jeugdzorg gaan, hebben daarom naar verhouding zware 

problematiek. Relatief gezien (maar niet per se absoluut!) zal er dan vaker door 

Bureau Jeugdzorg een beschermingsmaatregel aangevraagd worden, een effect dat 

in beperkte mate bevestigd wordt door de cijfers van de Raad voor de 

Kinderbescherming in hoofdstuk 3. Hieruit komt naar voren dat de Raad voor de 

Kinderbescherming vaker een maatregel aanvraagt wanneer een kind onderzocht 

wordt. 

In de interviews wordt door meerdere personen aangegeven dat men een mogelijk 

verband ziet tussen grote beschikbaarheid van preventieve programma‟s in hun regio 

en een lagere instroom bij Bureau Jeugdzorg. 

Samengevat is er ondersteuning voor de hypothese dat een toename in het 

preventieve hulpaanbod een dempend effect heeft op het aantal 

beschermingsmaatregelen. Relatief gezien heeft het echter een stuwend effect, 

doordat de kans op het verzoek tot een maatregel in geval van een onderzoek door 

de Raad voor de Kinderbescherming hoger wordt doordat de ernst van de 

problematiek van de cliënten gemiddeld gezien ernstiger wordt. 

 

4.12 Wachtlijsten 

Beschikbaarheid zorgaanbod vrijwillig kader 

In de startnotitie van het onderzoek wordt de mate waarin zorg in een vrijwillig kader 

beschikbaar is, genoemd als mogelijke verklaring voor de ontwikkelingen in het 

aantal kinderbeschermingsmaatregelen. Indien er onvoldoende zorgaanbod in het 

vrijwillig kader beschikbaar is zal men wellicht eerder moeten grijpen naar een OTS-

maatregel. Als er door lange wachtlijsten of beperkte keuzemogelijkheden geen 
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(goede) hulp kan worden geboden is er de mogelijkheid dat de problematiek 

escaleert en uiteindelijk alsnog een OTS-maatregel of zelfs een MUHP nodig is. 

Uit gegevens van de GGZ blijkt dat het aantal kinderen op de wachtlijst is 

toegenomen van 18.900 tot 22.900 en het aantal volwassenen op de wachtlijsten 

gestegen is van 51.300 naar 56.900 in de periode 2006 – 2008 (GGZ Nederland, 

2008). Het aantal kinderen op de wachtlijsten voor jeugdzorg is echter sinds 1 januari 

2008 afgenomen
10

. Het Brancherapport jeugdzorg 2008 laat eveneens zien dat de 

capaciteit voor jeugdzorg is toegenomen met meer dan 8% in de periode 2007 – 

2008 (MOgroep Jeugdzorg, 2009). Deze cijfers passen bij het beeld van een 

aanvankelijke sterke stijging in de aantallen aanmeldingen / onderzoeken / rekesten / 

maatregelen, waarna deze stijging is afgevlakt. 

Uit de enquêtes kan afgeleid worden dat volgens de respondenten het beschikbare 

zorgaanbod niet afgenomen is. Het is wellicht gelijk gebleven of juist toegenomen. Of 

het aanbod qua diversiteit is uitgebreid valt op basis van de uitkomsten van de 

enquêtes niet te zeggen. Wel is duidelijk dat het zorgaanbod volgens een 

meerderheid van de respondenten (Bureau Jeugdzorg en de LWI‟s en de Raad voor 

de Kinderbescherming) niet van invloed is op het aanvragen van een 

raadsonderzoek. Alleen de kinderrechters zijn van mening dat het zorgaanbod wel 

van invloed is. 

Samengevat is er beperkte ondersteuning voor de hypothese dat een beperkte 

beschikbaarheid van zorgaanbod in een vrijwillig kader aanvankelijk heeft gezorgd 

voor een toename in het aantal beschermingsmaatregelen tot 2007. 

 

4.13 Denkbeelden over maatregelen 

De respondenten van de enquête is gevraagd naar hoe men denkt over het inzetten 

van beschermingsmaatregelen binnen de regio of organisatie waar zij werken. Indien 

de nadruk in het beslissingsproces ligt op het bewaken van de veiligheid van het kind 

zal men eerder voor een OTS- maatregel of MUHP kiezen. Indien het in stand 

houden van de gezinsstructuur voornamelijk hoog in het vaandel staat zal men 

minder snel kiezen voor een MUHP. Indirect kunnen dit soort denkbeelden dus ook 

het aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en beïnvloeden. 

Uit de enquête blijkt dat de meningen verdeeld zijn over of er binnen de regio meer 

geneigd wordt naar uithuis plaatsen of juist niet. De verdeeldheid illustreert de balans 

en de afweging die de ketenpartners moeten maken tussen de veiligheid en 

ontwikkelingsbedreiging van het kind en het zo lang mogelijk bij elkaar houden van 

het gezin. De individuele denkbeelden van medewerkers spelen hierbij 

hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol.  

 

                                                   
10

 Kamerstuk vergaderjaar 2009–2010, TK 31001, nr. 85. 
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4.14 Maatschappelijke gebeurtenissen 

Hoge verwachtingen: streven naar perfectie 

Het aantal aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg, en dus indirect het aantal 

kinderbeschermingsmaatregelen, kan verhoogd worden doordat de maatschappij 

steeds hogere eisen stelt aan een gezinssituatie.  

Gedurende de interviews wordt genoemd dat men in de maatschappij hoge 

verwachtingen heeft van kinderen. Men heeft steeds sneller de neiging om hulp in te 

schakelen als een kind niet aan de maatschappelijke verwachtingen voldoet. Een 

enkeling noemt ook het idee van de maakbare samenleving waarin ellende niet mag 

en kan bestaan en altijd opgelost moet worden.  

Medewerkers uit verschillende regio‟s noemen tijdens het verdiepend onderzoek dat 

de maatschappij lastig gedrag minder accepteert. Lastig gedrag of gedrag dat afwijkt 

van de norm wordt geproblematiseerd en dit leidt sneller tot een melding.  

Samenvattend wordt er beperkt ondersteuning gevonden voor de hypothese dat een 

toename in het aantal maatregelen samenhangt met de ontwikkeling van een 

maatschappij die afwijkende gezinssituaties steeds minder accepteert. 

 

Individualisering maatschappij 

Het zou kunnen zijn dat de toename in het aantal kinderbeschermingsmaatregelen 

samenhangt met de mate waarin de maatschappij individualiseert. Gezinnen hebben 

een kleiner netwerk om op terug te vallen als er problemen binnen het gezin zijn. De 

laatste jaren is binnen de hulpverlening in toenemende mate aandacht voor het 

versterken van het netwerk van cliënten (bijvoorbeeld via Eigen Kracht Conferenties). 

Dit zou weer een dempend effect moeten hebben op het aantal 

kinderbeschermingsmaatregelen. 

In de interviews wordt beperkt bevestiging gevonden voor het idee dat 

individualisering van de maatschappij kan leiden tot een hoger aantal maatregelen. 

Twee geïnterviewden (van verschillende instellingen) geven aan dat de samenleving 

steeds geïndividualiseerder wordt, mensen hebben geen netwerk om op terug te 

vallen. Hierdoor escaleert de situatie binnen een gezin. Dit is een effect dat landelijk 

zou kunnen spelen. 

Samengevat is er zeer beperkt ondersteuning voor de hypothese dat het verkleinen 

van het netwerk van gezinnen heeft geleid tot een toename in het aantal 

maatregelen. 

 

Invloed Savanna-effect 

Medewerkers in de jeugdbeschermingketen proberen zo goed mogelijk een 

inschatting te maken van de situatie van een gezin. In sommige gevallen gaat het 

toch mis in een gezin en escaleert de situatie dermate dat het kind schade 

ondervindt. In het verleden zijn individuele medewerkers uit de 

jeugdbeschermingketen persoonlijk aangesproken op hun inschatting van de 

Int. ▲ Pd Da 

 

Enq. 

Int. ▲ Pd Da 

 

Enq. 
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gezinssituatie. Uit angst voor dergelijke nadelige gevolgen voor de medewerker zal 

deze mogelijk sneller een beschermingsmaatregel aanvragen om risico‟s voor 

escalatie zo klein mogelijk te houden. Dit effect wordt het Savanna-effect genoemd.  

In de media wordt door diverse bronnen het bestaan van het Savanna-effect 

bevestigd (bijvoorbeeld Hermans, 2007; Stallenberg, 2008). 

In de cijfers gepresenteerd in hoofdstuk 3 zou de verhoogde kans op een rekest voor 

OTS-maatregel of MUHP door de Raad eveneens kunnen duiden op het Savanna-

effect. Medewerkers van de Raad zijn in zekere mate afhankelijk van de informatie 

die wordt aangeleverd door Bureau Jeugdzorg. De manier waarop de medewerkers 

van Bureau Jeugdzorg deze informatie presenteren aan de Raad kan bijdragen aan 

de verhoogde kans. 

In de enquêtes wordt eveneens een bevestiging gevonden voor het bestaan van het 

effect. Casussen met een ongelukkige afloop die in de pers breed uitgemeten 

worden hebben volgens Bureau Jeugdzorg en LWI medewerkers invloed op de 

aanvraagdrempel voor een MUHP (men wil zo min mogelijk risico nemen en vraagt 

daarom eerder een uithuisplaatsing aan). De, medewerkers van de Raad voor de 

Kinderbescherming zien een dergelijk effect niet. De kinderrechters zijn verdeeld 

over het effect van de geëscaleerde casussen uit het verleden. Dit is blijkbaar per 

ketenpartner verschillend.  

Van alle 23 geïnterviewde geven 20 mensen aan dat er een zogenaamd Savanna- 

effect is geweest. Dit effect houdt in dat men sneller bang is voor escalatie van 

problematiek, waardoor eerder gemeld wordt, meer verantwoordelijkheid gedeeld 

wordt in de keten, en uiteindelijk eerder een maatregel wordt aangevraagd. Wat men 

precies onder dit effect verstaat blijkt te verschillen: 

 Men is sneller geneigd om een melding te doen bij het AMK; 

 Binnen de keten is men kritischer geworden door angst om te laat in te 

grijpen, vooral bij hele jonge kinderen. 

 Sommige medewerkers in de keten sturen onnodig documenten naar alle 

partijen door, zodat ze de verantwoordelijkheid delen; 

 Er wordt meer overlegd; 

 Er wordt meer gewerkt met protocollen, zodat verantwoording kan worden 

afgelegd als het misgaat in een zaak; 

 De toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming bij afsluiting van 

de maatregelen is sterker opgepakt; 

 Er is weerstand bij ouders door negatieve berichten in de media; 

 Ouders dreigen vaker met het betrekken van media bij hun situatie. 

Persgevoelige zaken worden sneller gesignaleerd in de keten, zo geven een aantal 

geïnterviewden aan. Dit wordt besproken in het casusoverleg en hierover worden 

afspraken gemaakt met het landelijk bureau. De geïnterviewde rechters benadrukken 

dat het effect vooral lijkt te spelen bij de ketenpartners: het beslissingsproces dat 

uiteindelijk in de rechtbank plaatsvindt is onveranderd. 
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Samengevat komen uit alle bronnen een zekere mate van bevestiging naar voren 

voor de hypothese dat het Savanna-effect heeft gezorgd voor een (tijdelijke) 

toename in het aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en. 

 

 

4.15 Samenvatting en overwegingen 

In Box 4.1 wordt een overzicht gegeven van de onderzochte factoren en de mate 

waarin de bronnen de hypotheses ondersteunen. Een wit vakje betekent dat de bron 

bevestiging noch ontkrachting van de hypothese biedt. Wanneer een vakje volledig 

grijs gekleurd is, geeft de bron ondersteuning voor de hypothese. Wanneer een vakje 

grijs gestreept is, geeft de bron slechts beperkte ondersteuning voor de hypothese. 

Het pijltje naast de afkorting geeft aan of verwacht wordt dat de factor een stuwende 

(▲), dempende (▼) of wisselende invloed (►) heeft op het aantal 

kinderbeschermingsmaatregelen. 

De drie factoren die het sterkst naar voren komen als mogelijke verklaringen voor de 

tijdelijke toename in het aantal maatregelen zijn:  

 Verbeterde signalering door voorveld 

 Verlaging in de meldingsdrempel 

 Savanna-effect 

Daarnaast zijn er een groot aantal factoren gevonden die door minstens één bron 

worden ondersteund.  

Of factoren daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen in het aantal 

OTS-maatregelen en MUHP‟en kan niet met zekerheid gezegd worden. Slechts één 

bron biedt enigszins zekerheid over de mate waarin een factor samenhangt met het 

aantal maatregelen, namelijk statistiek. Veel factoren zijn niet in cijfers uit te drukken, 

waardoor de relaties niet statistisch getoetst kunnen worden. Desalniettemin kan 

men stellen dat een bevestiging van een hypothese door minimaal twee bronnen een 

bepaalde mate van zekerheid met zich meebrengt.  

De grote hoeveelheid mogelijke factoren die gevonden is illustreert dat het aantal 

maatregelen bepaald wordt door een complex samenspel van invloeden, zowel op 

het niveau van de cliëntkenmerken, als op het niveau van het handelen van de 

ketenpartners en op het niveau van de context waarin de keten wordt uitgevoerd. 

 

Int. ▲ Pd ▲ Da ▲ 

 

Enq. ▲ 
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Box 4.1 uitkomsten hoofdstuk 4: landelijke factoren met (mogelijk) 
dempend of stuwend effect (zie voor aanvullende opmerkingen de samenvatting op vorige 

pagina) 

 

 

▲  ▲ ▲ 

▲  ▲ ▲ 

▲    

▲   ▲ 

 ▲   
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▲ 

► ▼  ► 

   ▲ 

    

   

 
 

▲   ▲ 

▼ ▲ ▲  
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▲ 
 

  

 
 

▲ ▲ ▲ 
 

▲ 

Betere signalering 

Lagere meldingsdrempel 

 Achtergrond cliënten 

 Een centrale toegangspoort 

 Grotere instroom bij RvdK via politie 

 Geïntensiveerde handhaving leerplicht 

 Ouders worden mondiger 

 Inzetten voorlopige OTS 

 Invoering COBOS 

 Duur maatregel 

 Versterking toetsende taak RvdK 

 Aanpassing methodiek gezinsvoogdij 

 Meer nadruk op risicotaxatie 

 Verlaging caseload 

 Betere samenwerking & informatiestroom 

Echtscheiding leidt tot maatregel 

 Meer preventieve inzet 

 Beschikbaarheid zorgaanbod 

 Denkbeelden over maatregelen 

 Hoge verwachtingen maatschappij 

 Individualisering maatschappij 

 Invloed Savanna-effect 
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5 Regionale verschillen in het aantal OTS-

maatregelen en MUHP’en 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt besproken in hoeverre er regionale verschillen zijn in het 

aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en. Tevens worden regionale verschillen in 

cliëntstromen bekeken in de keten die uiteindelijk kan leiden tot een 

beschermingsmaatregel. 

De regio‟s verschillen in het aantal kinderen dat in de regio woont. Het aantal 

maatregelen op regionaal niveau in absolute zin is daarom minder informatief dan 

het relatieve aantal maatregelen op regionaal niveau. De gepresenteerde aantallen 

maatregelen worden daarom afgezet tegen het aantal kinderen dat in de regio woont. 

Het resultaat is een percentage dat aanduidt hoeveel maatregelen er per 100 

kinderen in een regio voorkomen. In Bijlage 1 worden de exacte aantallen kinderen 

per jaar per regio weergegeven in Tabel B.1. 

5.2 Aantal beschermingsmaatregelen op regionaal niveau 

In deze paragraaf wordt onderzocht of er verschillen zijn tussen regio‟s in de 

relatieve aantallen OTS-maatregelen, verlengingen van OTS-maatregelen, MUHP‟en 

en verlengingen van MUHP‟en. Gedetailleerde gegevens over het absolute en 

relatieve aantal maatregelen per regio en per jaar sinds 2005 en de uitgevoerde 

statistische toetsen zijn te vinden in Bijlage 1. 

Aantal OTS-maatregelen 

Uit de verzamelde cijfers is af te lezen dat er in alle vijf jaren regionale verschillen zijn 

in het relatieve aantal OTS-maatregelen per regio. Aan de hand van een statistische 

techniek genaamd correlatie is de samenhang tussen jaren onderzocht. De 

correlaties bleken zeer hoog en sterk significant, wat betekent dat of een regio een 

relatief hoog of laag aantal OTS-maatregelen heeft stabiel is over de jaren heen. Ter 

illustratie, wanneer een regio een relatief laag aantal OTS-maatregelen heeft in een 

bepaald jaar, heeft deze regio ook relatief lage aantallen in de andere jaren.  

In Figuur 5.1 wordt het aantal OTS-maatregelen als percentage van het aantal 

inwonende kinderen in de regio gepresenteerd, gemiddeld over vijf jaren sinds 2005.  
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Figuur 5.1 Gemiddeld aantal OTS-maatregelen  (op peildatum 31 december) als functie van het 

aantal kinderen in de regio, gemiddeld over vijf jaren sinds 2005. 

In Figuur 5.1 is goed te zien dat er verschillen zijn tussen regio‟s. De drie regio‟s met 

de laagste percentages zijn Drenthe, Friesland en Zuid-Holland. Anderzijds worden 

in Rotterdam, Limburg en Haaglanden relatief veel OTS-maatregelen uitgevoerd. De 

verschillen zijn groot, in de grootste regio (0,93 maatregelen per 100 kinderen) 

worden bijna drie keer zoveel maatregelen uitgevoerd als in de kleinste regio (0,34 

per 100 kinderen). 

Vertekening door verschillen in regionaal aandeel LWI‟s? 

De gegevens in de vorige alinea‟s hebben betrekking op het aantal OTS-

maatregelen dat door Bureau Jeugdzorg wordt uitgevoerd. De LWI‟s voeren 

eveneens maatregelen in de regio‟s uit. De twee grootste LWI‟s zijn de William 

Schrikker Groep en het Leger des Heils. Het is mogelijk dat in regio‟s waarin relatief 

weinig maatregelen worden uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg juist relatief veel 

maatregelen door de LWI‟s worden uitgevoerd. De geconstateerde verschillen tussen 

regio‟s zouden dan berusten op een vertekening door het ontbreken van de cijfers 

van de LWI‟s.  

Er is slechts zeer beperkt informatie beschikbaar over het aantal maatregelen dat de 

LWI‟s uitvoeren op regionaal niveau. Om de omvang van de invloed van het aandeel 

van de LWI‟s vast te stellen wordt 2009 als uitgangspunt genomen, aangezien over 

dit jaar de meeste gegevens bekend zijn. 

In tabel 5.1 worden de absolute aantallen uitgevoerde OTS-maatregelen door 

Bureau Jeugdzorg, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils weergegeven. 

Het totaal aantal uitgevoerde OTS-maatregelen staat vervolgens in de vierde kolom, 

gevolgd door het relatieve aantal OTS-maatregelen in de laatste kolom.  
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Tabel 5.1 Aantal OTS-maatregelen BJZ en de twee grootste LWI‟s,en het relatieve aantal 
maatregelen per 100 kinderen (in 2009). 

 
BJZ WSG LDH Totaal Relatief 

Groningen 568 215 172 955 0,86 

Friesland 759 171 167 1097 0,77 

Drenthe 484 170 97 751 0,71 

Overijssel 2111 472 136 2719 1,06 

Flevoland 511 281 101 893 0,89 

Gelderland 2906 934 93 3933 0,90 

Utrecht 1905 498 95 2498 0,92 

Noord-Holland 1521 495 209 2225 0,93 

Zuid-Holland 1496 271 19 1786 0,61 

Zeeland 526 76 7 609 0,76 

Noord-Brabant 2909 785 36 3730 0,72 

Limburg 2225 341 1 2567 1,21 

Amsterdam 2429 819 89 3337 1,07 

Haaglanden 1987 340 24 2351 1,12 

Rotterdam 2481 637 81 3199 1,33 

In de laatste kolom is te zien dat er nog steeds verschillen zitten in het aantal OTS-

maatregelen per honderd kinderen wanneer het aandeel van de LWI‟s meegewogen 

wordt. De drie laagste regio‟s zijn Zuid-Holland, Drenthe en Noord-Brabant. De 

regio‟s met het hoogste relatieve aantal OTS-maatregelen zijn Rotterdam, Limburg 

en Haaglanden. 

De correctie in het relatieve aantal door het meewegen van de LWI gegevens leidt tot 

een grotendeels gelijke indeling in regio‟s met relatief hoge en lage aantallen. Het 

verschil tussen de regio‟s is verhoudingsgewijs echter wel kleiner geworden: de 

laagste regio heeft 0,61 OTS-maatregelen per kind terwijl de hoogste regio 1,3 OTS-

maatregelen per kind uitvoert. 

Vastgesteld wordt dat het ontbreken van meerjarige gegevens van de LWI‟s over 

uitgevoerde maatregelen waarschijnlijk beperkt invloed heeft op het eerder 

geschetste beeld van regionale verschillen. 

Aantal verlengingen OTS-maatregelen 

De regio‟s kunnen ook variëren in het relatieve aantal verlengingen van OTS-

maatregelen. De aangeleverde cijfers bevestigen deze hypothese. In Figuur 5.2 

wordt het gemiddeld aantal verlengingen van OTS-maatregelen als percentage van 

het aantal kinderen in de regio weergegeven. Met andere woorden, de percentages 

weerspiegelen het aantal verlengingen van OTS-maatregelen per 100 kinderen in de 

regio. 

 

 

 

 

 



Regionale verschillen 

44 

Figuur 5.2 Gemiddeld aantal verlengingen van OTS-maatregelen (per jaar) als functie van het 
aantal kinderen in de regio, gemiddeld over vijf jaren sinds 2005. 

Het beeld is vergelijkbaar met dat voor het aantal OTS-maatregelen. Er zijn grote 

verschillen in het relatieve aantal verlengingen van OTS-maatregelen tussen regio‟s. 

De drie regio‟s met de laagste relatieve aantallen verlengingen van OTS-

maatregelen zijn Drenthe, Friesland en Zuid-Holland. De regio‟s Rotterdam, Limburg 

en Haaglanden hebben weer het hoogste aantal maatregelen. 

De samenhang tussen de percentages van de verschillende jaren is wederom hoog 

en significant. Of een regio dus relatief gezien een laag, gemiddeld of hoog aantal 

verlengingen van OTS-maatregelen heeft is stabiel door de jaren heen. 

Aantal MUHP‟en 

Ook de cijfers met betrekking tot relatieve aantallen MUHP‟en laten zien dat de 

regio‟s onderling verschillen. In Figuur 5.3 wordt het aantal MUHP‟en als percentage 

van het aantal kinderen in de regio weergegeven, gemiddeld over vijf jaren heen. 

In Figuur 5.3 is een duidelijk verschil tussen de regio‟s te zien in het relatieve aantal 

MUHP‟en, gemiddeld over de jaren 2005 tot en met 2009. De regio‟s met de laagste 

percentages zijn Drenthe, Friesland en Utrecht. De regio‟s met relatief gezien het 

hoogste aantal MUHP‟en zijn wederom Rotterdam, Limburg en Haaglanden. 

In de laagste regio worden 0,14 MUHP‟en per 100 kinderen uitgevoerd, versus 0,38 

MUHP‟en per 100 kinderen in de hoogste regio.  

Of een regio een relatief laag, gemiddeld of hoog percentage MUHP‟en ten opzichte 

van het aantal kinderen in de regio heeft, is stabiel door de jaren heen, zo blijkt uit de 

statistische analyse met behulp van correlaties 
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Figuur 5.3 Gemiddeld aantal MUHP‟en (per jaar) als functie van het aantal kinderen in de regio, 

gemiddeld over vijf jaren sinds 2005. 

Een MUHP wordt in veruit de meeste gevallen afgegeven in combinatie met een 

OTS-maatregel. Het aantal MUHP‟en is dus afhankelijk van het aantal OTS-

maatregelen. Wanneer in een regio relatief veel OTS-maatregelen worden 

uitgevoerd, dan is een logisch gevolg dat er ook relatief veel MUHP‟en zullen lopen 

(er is dan meer problematiek in het gebied die een kinderbeschermingsmaatregel 

nodig maakt). Wanneer er relatief veel MUHP‟en worden uitgevoerd dan kan dit dus 

worden veroorzaakt doordat er relatief veel OTS-maatregelen worden uitgevoerd. 

Om een beter beeld te krijgen van de mate waarin MUHP‟en in een regio voorkomen 

is het noodzakelijk om de aantallen MUHP‟en af te zetten tegen de aantallen OTS-

maatregelen in een regio.  

In Figuur 5.4 wordt het percentage MUHP‟en ten opzichte van het aantal OTS-

maatregelen in een regio weergegeven, gemiddeld over vijf jaren sinds 2005. 
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Figuur 5.4 Gemiddeld aantal MUHP‟en (per jaar) als functie van het aantal OTS-maatregelen in de 
regio, gemiddeld over vijf jaren sinds 2005. 

In de inleiding van dit rapport werd genoemd dat het vermoeden bestond dat in 

Noord-Holland 80% van de OTS-maatregelen werd vergezeld van een MUHP. Dit 

hoge percentage blijkt te berusten op een eerdere registratiefout die in de huidige 

cijfers reeds gecorrigeerd is. Wel zijn in Figuur 5.4 regionale verschillen zichtbaar. De 

drie regio‟s met de hoogste percentages zijn Haaglanden, Flevoland en Noord-

Brabant. De drie regio‟s met de laagste percentages MUHP ten opzichte van het 

aantal OTS-maatregelen zijn Utrecht, Overijssel en Zeeland.  

Opvallend is dat de samenhang tussen jaren minder stabiel lijkt op basis van de 

statistische analyse. Deze verminderde samenhang is een artefact veroorzaakt door 

het tegen elkaar afzetten van de absolute aantallen waardoor de spreiding in de 

schaal van de variabelen drastisch vermindert (het laagste en het hoogste aantal 

komt dichter bij elkaar te liggen), gecombineerd met de kleine omvang van de 

steekproef. Simpel gezegd dient men voor een indicatie van de stabiliteit van het 

aantal MUHP‟en te kijken naar de analyses van het aantal MUHP‟en per 100 

kinderen in een regio.  

Aantallen verlengingen MUHP‟en 

Tot slot kunnen de regio‟s verschillen in het aantal verlengingen van MUHP‟en dat 

wordt uitgevoerd in een regio. In Figuur 5.5 wordt het gemiddeld aantal verlengingen 

van MUHP‟en sinds 2005 per regio weggegeven.  
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Figuur 5.5 Gemiddeld aantal verlengingen van MUHP‟en (per jaar) in de regio‟s, gemiddeld over 
vijf jaren sinds 2005. 

In Figuur 5.5 zijn wederom grote verschillen tussen regio‟s te zien. Met name in 

Rotterdam worden relatief veel verlengingen van MUHP‟en uitgevoerd. Regio‟s met 

een relatief laag aantal verlengingen van MUHP‟en zijn Drenthe, Zuid-Holland en 

Friesland. 

Of een regio een relatief laag, gemiddeld of hoog percentage verlengingen MUHP‟en 

ten opzichte van het aantal kinderen in de regio heeft, is stabiel door de jaren heen, 

zo blijkt uit de statistische analyse met behulp van correlaties. 

 Samengevat blijken er duidelijke regionale verschillen te zijn in het relatieve 

aantal OTS-maatregelen, verlengingen van OTS-maatregelen, MUHP‟en en 

verlengingen van MUHP‟en. Of in een regio relatief veel of weinig 

maatregelen worden uitgevoerd lijkt stabiel over de jaren 2005 tot 2009. 

5.3 Cliëntstroom Raad voor de Kinderbescherming op regionaal niveau 

Of in een regio relatief veel of weinig beschermingsmaatregelen worden uitgevoerd is 

grotendeels het gevolg van hoeveel onderzoeken door de Raad voor de 

Kinderbescherming relatief gezien worden uitgevoerd. 

In Figuur 5.6 wordt het percentage onderzoeken in een regio weergegeven, 

gemiddeld over de periode 2005 – 2009. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

A
an

ta
l m

aa
tr

e
ge

le
n

 p
e

r 
1

0
0

 k
in

d
e

re
n



Regionale verschillen 

48 

Figuur 5.6 Gemiddeld aantal onderzoeken per 100 kinderen door de Raad voor de 
Kinderbescherming in de regio‟s, gemiddeld over vijf jaren sinds 2005. 

In figuur 5.6 zijn de regionale verschillen duidelijk zichtbaar. In Zuid-Holland, Drenthe 

en Friesland worden relatief gezien de minste onderzoeken uitgevoerd. In Noord-

Holland, Rotterdam en Haaglanden worden juist relatief veel onderzoeken 

uitgevoerd. 

Naast regionale verschillen in het relatieve aantal uitgevoerde onderzoeken, is het 

mogelijk dat in een regio naar aanleiding van een raadsonderzoek relatief vaak of 

juist weinig wordt gevraagd om een bepaalde maatregel. In Figuur 5.7 is het aantal 

verzoeken om een OTS-maatregel of een MUHP als percentage van het totaal aantal 

onderzoeken in een regio weergegeven, gemiddeld over de afgelopen vijf jaar. 

Er zijn bescheiden regionale verschillen in het relatieve aantal onderzoeken dat 

uitmondt in een verzoek om een OTS-maatregel (zwarte balken), namelijk variërend 

van 62% van het totaal aantal onderzoeken tot 73%. Regio‟s waar relatief weinig om 

een OTS-maatregel wordt verzocht zijn Rotterdam, Haaglanden en Friesland. 

Anderzijds wordt in Drenthe, Amsterdam en Utrecht juist relatief vaak om een OTS-

maatregel verzocht. 

Ook met betrekking tot het aantal onderzoeken dat uitmondt in een verzoek om 

MUHP kan gesteld worden dat er regionale verschillen zijn. In de laagste regio wordt 

in 18% van de onderzoeken om een MUHP gevraagd, terwijl in de hoogste regio dit 

35% is. Regio‟s met relatief lage percentages onderzoeken waarin uiteindelijk om 

een MUHP wordt verzocht zijn Amsterdam, Overijssel en Friesland. Anderzijds wordt 

in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland juist relatief vaak om een MUHP verzocht. Er 

zijn dus regionale verschillen in de mate waarin om een MUHP wordt verzocht. 
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Figuur 5.7 Percentage onderzoeken dat uitmondt in een verzoek om een OTS-maatregel of MUHP 
door de Raad voor de Kinderbescherming in de regio‟s, gemiddeld over vijf jaren 
sinds2005. 

5.4 Cliëntstroom Bureau Jeugdzorg – afdeling toegang op regionaal 

niveau 

Regionale verschillen in het relatieve aantal onderzoeken dat door de Raad voor de 

Kinderbescherming wordt uitgevoerd kunnen weer verklaard worden door regionale 

verschillen in instroom bij Bureau Jeugdzorg.  

In Figuur 5.8 wordt het relatieve aantal geaccepteerde aanmeldingen bij de afdeling 

Toegang van Bureau Jeugdzorg per regio weergegeven, gemiddeld over de periode 

2006 – 2009. 

Door een aantal regio‟s zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Bij de overige 

regio‟s zijn echter wel verschillen te zien in het relatieve aantal geaccepteerde 

aanmeldingen. In de laagste regio gelden gemiddeld 1,4 geaccepteerde 

aanmeldingen per 100 kinderen in de regio gedaan, terwijl in de hoogste regio dit 

percentage 1,9 is. In Overijssel, Gelderland en Groningen zijn relatief weinig 

geaccepteerde aanmeldingen, terwijl in Amsterdam, Limburg en Friesland juist 

relatief veel geaccepteerde aanmeldingen bij de afdeling Toegang zijn. 
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Figuur 5.8 Gemiddeld aantal geaccepteerde aanmeldingen bij de afdeling Toegang van Bureau 
Jeugdzorg ten opzichte van het aantal kinderen in de regio, gemiddeld over de periode 
2006 tot en met 2009. 

5.5 Cliëntstroom Bureau Jeugdzorg – AMK op regionaal niveau 

Naast instroom via de afdeling Toegang kunnen gezinnen bij Bureau Jeugdzorg 

instromen via het AMK. Het AMK registreert handelingen per gezin. De absolute 

cijfers over de regio‟s van het AMK worden dan ook afgezet tegen het aantal 

gezinnen in de regio. Het aantal gezinnen per regio is te vinden in Bijlage 1, Tabel 

B.2 

In Figuur 5.9 wordt het aantal door het AMK geregistreerde adviezen, consulten en 

meldingen per 100 gezinnen in de regio weergegeven. Het betreft een gemiddelde 

van cijfers over 2005 tot 2009.  

Per handeling is over de regio‟s heen een grillig patroon te zien. Het relatieve aantal 

adviezen varieert van 0,5 tot 1,8 per 100 gezinnen. De drie regio‟s met de laagste 

aantallen adviezen zijn Limburg, Friesland en Zeeland, terwijl Noord-Holland, 

Haaglanden en Flevoland relatief veel adviezen registreren. 

Ook met betrekking tot het relatieve aantal consulten zijn regionale verschillen te 

zien. Zeeland, Overijssel en Rotterdam zijn regio‟s waarin relatief weinig consulten 

worden geregistreerd. Anderzijds worden in Flevoland, Groningen en Limburg juist 

relatief veel consulten geregistreerd. Het relatieve aantal consulten varieert van 0,21 

tot 0,66. 

Tot slot zijn ook in het relatieve aantal meldingen regionale verschillen zichtbaar. Het 

relatieve aantal meldingen varieert van 0,35 tot 1,27 per 100 gezinnen. De regio‟s 

met het laagste relatieve aantal meldingen zijn Limburg, Amsterdam en Utrecht. 
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Anderzijds worden in Haaglanden, Rotterdam en Zuid-Holland juist veel meldingen 

geregistreerd. 

Figuur 5.9 Aantal geregistreerde adviezen, consulten en meldingen door het AMK per 100 
gezinnen in de regio, gemiddeld over de periode 2005 tot en met 2009. 

Het is opvallend dat de verschillen tussen regio‟s niet hetzelfde zijn voor de drie 

soorten handelingen. Het is niet zo dat een bepaalde regio altijd veel of weinig 

registreert. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een verschil in registratie door de 

regio‟s. Hoewel de drie mogelijke handelingen duidelijk gedefinieerd zijn, kunnen in 

de praktijk alsnog verschillen zijn in hoe men een bepaald contact classificeert.  

Regionale verschillen in de relatieve aantallen adviezen, consulten en meldingen zijn 

dus niet te interpreteren, aangezien er regionale verschillen lijken te zijn in hoe deze 

drie variabelen worden geregistreerd.  

5.6 Samenvatting regionale verschillen 

Op de volgende pagina wordt in Box 5.1 een schematisch overzicht gegeven van de 

gevonden regionale verschillen: 

1. Er zijn regionale verschillen in het percentage kinderen dat instroomt bij 

Bureau Jeugdzorg. Het aantal geaccepteerde aanmeldingen per 100 

kinderen in de regio (gemiddeld over de jaren 2005 tot en met 2009) verschilt 

per regio. 

2. De mate waarin een raadsonderzoek leidt tot een rekest voor een OTS-

maatregel (linker plaatje) of MUHP (rechter plaatje) varieert per regio. Met 

andere woorden, het aantal onderzoeken dat leidt tot een rekest voor een 

OTS-maatregel of MUHP per 100 kinderen in de regio (gemiddeld over de 

jaren 2005 tot en met 2009) verschilt per regio. 

3. Het aantal maatregelen per 100 kinderen verschilt per regio. In de figuur zijn 

de regio‟s gekleurd die voor minimaal drie van de vier maatregelen tot de 
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20% laagste (lichtgrijs) of hoogste (donkergrijs) aantallen behoren. De witte 

regio‟s behoren tot de middengroep qua aantal maatregelen (60%). 

De verschillen in instroom en kans op een rekest voor een OTS-maatregel of MUHP 

verklaren het beeld wat betreft regionale verschillen in aantallen maatregelen niet 

volledig. In Haaglanden en Rotterdam heeft men bijvoorbeeld relatief hoge aantallen 

maatregelen, maar is er relatief gezien niet sprake van een hoge instroom bij BJZ of 

een verhoogde kans op een rekest voor een OTS-maatregel of MUHP. 

Er lijken dus aanvullende factoren ten grondslag te liggen aan de regionale 

verschillen in het aantal maatregelen. In hoofdstuk 6 wordt gezocht naar regionale 

kenmerken die de regionale verschillen mogelijk zouden kunnen verklaren. 
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6 Factoren die de regionale verschillen mogelijk 

verklaren 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden factoren besproken die mogelijk samenhangen met regionale 

verschillen in het aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en. De factoren die in hoofdstuk 

4 genoemd zijn als factoren die op landelijk niveau samenhangen met het aantal 

kinderbeschermingsmaatregelen kunnen natuurlijk op regionaal niveau in meer of 

mindere mate aanwezig zijn. Hierdoor zouden variaties in aantallen kunnen ontstaan 

tussen regio‟s. 

Tijdens de procesanalyse en interviews is gesproken over aanvullende specifieke 

factoren die voor bepaalde regio‟s kenmerkend zijn en zouden kunnen samenhangen 

met regionale verschillen in het aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en. Ook uit de 

projectdocumentatie komen soms factoren naar voren die de regionale verschillen 

mogelijk kunnen verklaren. 

6.2 Theoretisch model voorspelling opvoedproblematiek 

Een aantal kenmerken van de inwoners van een regio hangt mogelijk samen met het 

aantal maatregelen in de regio.  

Uit een ramings- en verdeelmodel voor de jeugdzorg van het Sociaal Cultureel 

Planbureau komen vijf factoren naar voren die opvoed- en opgroeiproblemen 

voorspellen bij jeugdigen (Stevens e.a., 2009): 

1. Mannelijk geslacht; 

2. Laag opleidingsniveau van de kinderen; 

3. Een-oudergezin; 

4. Een niet-Westerse achtergrond; 

5. Laag inkomen. 

Regio‟s waarin deze factoren relatief veel voorkomen zijn mogelijk regio‟s waar vaker 

een maatregel wordt uitgesproken. 

De gegevens die gebruikt zijn voor de analyse van de factoren zijn te vinden in 

Bijlage 1.  

Sekse  

Op basis van gegevens van het CBS is onderzocht in hoeverre de regio‟s verschillen 

in de ratio jongens ten opzichte van meisjes. Over het algemeen is de ratio van het 

aantal jongens ten opzichte van meisjes gelijk over de regio‟s en jaren heen. Door 

het ontbreken van verschillen in ratio‟s tussen regio‟s is het onwaarschijnlijk dat 

sekse een verklarende factor kan zijn in verschillen in de kans op een OTS-

maatregel of MUHP tussen regio‟s. 
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Opleidingsniveau 

Het aandeel kinderen dat regulier basisonderwijs volgt is over de jaren heen en 

tussen de regio‟s nauwelijks verschillend. Door het ontbreken van verschillen in 

ratio‟s tussen regio‟s is het onwaarschijnlijk dat het percentage kinderen dat regulier 

basisonderwijs volgt een verklarende factor kan zijn in verschillen in kans op een 

OTS-maatregel of MUHP tussen regio‟s.  

Er blijken wel regionale verschillen zijn in het percentage leerlingen dat HAVO/VWO 

onderwijs volgt ten opzichte van het totaal aantal leerlingen op het VO. In 2005 

bezocht bijvoorbeeld 23,6% het HAVO/VWO in Flevoland, ten opzichte van 34,9% in 

Utrecht. Het gemiddelde percentage stijgt met de jaren sinds 2005.  

Uit statistische analyses (correlatie) blijken de percentages leerlingen dat 

HAVO/VWO onderwijs volgt echter niet samen te hangen met percentages OTS, 

percentages MUHP per kind in de regio, of percentages MUHP in geval van OTS. 

Eenouderhuishoudens 

Er zijn regionale verschillen in de percentages eenouderhuishoudens. In 2005 heeft 

de laagste regio 10,7% eenouderhuishoudens (Overijssel) ten opzichte van 25,1% 

eenouderhuishoudens in Amsterdam. 

Er blijkt uit de statistische analyses dat er een samenhang is tussen het percentage 

eenouderhuishoudens en het percentage OTS-maatregelen en het percentage 

MUHP. In een regio waar veel eenoudergezinnen wonen worden dus meer OTS-

maatregelen en MUHP‟en uitgevoerd.  

Deze samenhang is voor alle jaren terug te vinden, alhoewel de samenhang tussen 

het percentage eenouderhuishoudens en percentage OTS-maatregelen voor 2009 

slechts een trend weergeeft. Opvallend is dat voor ditzelfde jaar het verband tussen 

het percentage eenoudergezin en het percentage MUHP‟en juist sterk verhoogd is. 

Niet-Westerse achtergrond 

De regio‟s verschillen in het percentage niet-Westerse inwoners. In 2009 woonden 

bijvoorbeeld in Drenthe 3,1% mensen met een niet-Westerse achtergrond, ten 

opzichte van 25,8% in Amsterdam.  

Uit statistische analyses blijkt het percentage inwoners van een regio met een niet-

Westerse achtergrond samen te hangen met het percentage OTS-maatregelen en 

het percentage MUHP ten opzichte van de totale kind bevolking. In een regio waar 

veel niet-Nederlandse mensen wonen worden dus meer OTS-maatregelen en 

MUHP‟en uitgevoerd. Deze samenhang is voor alle jaren terug te vinden.  

Inkomen 

Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon is toegenomen in alle regio‟s in de 

periode 2005 tot 2009. Daarnaast zijn regionale verschillen zichtbaar. In 2005 

hadden inwoners van Groningen en Friesland bijvoorbeeld 11.500 euro gemiddeld te 

besteden per persoon. In Utrecht en Noord-Holland hadden inwoners in datzelfde 

jaar echter 13.600 euro te besteden.  
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Uit statistische analyses blijkt het gemiddeld besteedbaar inkomen per regio echter 

niet samen te hangen met percentages OTS-maatregelen, percentages MUHP‟en 

per kind in de regio of percentages MUHP‟en in geval van OTS. 

Mate van stedelijkheid 

Uit voorgaande alinea‟s is gebleken dat in regio‟s waarin relatief veel 

eenoudergezinnen en niet-Westerse inwoners wonen relatief gezien meer OTS-

maatregelen en MUHP‟en worden uitgevoerd. Er lijkt mogelijk sprake van verborgen 

verband tussen de variabelen, namelijk de mate van stedelijkheid. In stedelijke 

regio‟s komen de genoemde cliëntkenmerken vaker voor dan in plattelandsgebieden. 

De juiste conclusie zou dan moeten zijn dat in regio‟s met een meer stedelijk karakter 

relatief gezien vaker een maatregel wordt uitgevoerd.  

Een maat voor (on)stedelijkheid van een regio is de hoeveelheid landbouwgrond. Uit 

de cijfers blijkt dat de regio‟s verschillen 2005 in relatieve grootte van de hoeveelheid 

landbouwgrond in 2005. Den Haag is de regio met de minste landbouwgrond, met 

116 are per inwoner. Friesland heeft de meeste are landbouwgrond per inwoner, 

namelijk 3.661. 

Het gemiddeld aantal are landbouwgrond per inwoner van een regio hangt samen 

met het percentage OTS (r = -.61, p < 05). Het negatieve verband laat zien dat er 

een omgekeerd verband is: hoe hoger de ene variabele, hoe lager de andere. Met 

andere woorden, regio‟s met relatief veel landbouwgrond hebben over het algemeen 

een lager percentage OTS-maatregelen. 

6.3 Duur beschermingsmaatregel 

Verschillen in het relatieve aantal kinderbeschermingsmaatregelen tussen regio‟s 

kan mogelijk verklaard worden door de duur van de opgelegde maatregelen. Het kan 

zijn dat in regio‟s met relatief veel kinderbeschermingsmaatregelen er vaker een 

kortere maatregel wordt opgelegd. Hierdoor is vaker een verlenging nodig, waardoor 

het aantal verlengingen dan hoger is in deze regio‟s. Gegevens over de duur van de 

maatregel zijn te vinden in Bijlage 1.  

De gemiddelde duur van een OTS-maatregel en MUHP varieert per regio. Statistisch 

gezien blijkt er geen verband te bestaan tussen de gemiddelde duur van de OTS-

maatregel en het percentage OTS-maatregelen in de regio‟s (er is geen significante 

correlatie).  

Er wordt eveneens geen statistisch significant verband gevonden tussen de 

gemiddelde duur van de MUHP en het percentage MUHP in een regio. 

6.4 Kenmerken Amsterdam (hoog OTS / hoog MUHP) 

De volgende punten komen uit de procesanalyse en interviews naar voren als 

typerende kenmerken voor de cliënten of de keten in Amsterdam. Een aantal 

kenmerken biedt een mogelijke verklaring voor een relatief gezien hoger aantal 

beschermingsmaatregelen: 

 veel jeugdcriminaliteit 

 veel tienermoeders, alhoewel dit de laatste jaren lijkt te verminderen 

 loverboyproblematiek 



Regionale factoren 

58 

 veel verslavingsproblematiek 

 veel spijbelproblematiek 

 veel getraumatiseerde gezinnen uit oorlogsgebieden 

 veel personeelswisselingen bij Bureau Jeugdzorg 

 tijdelijke vacaturestop bij Bureau Jeugdzorg > minder zicht op gezinnen 

De volgende factoren zouden juist een dempende werking op het aantal maatregelen 

moeten hebben: 

 verbeterde informatiestroom van Bureau Jeugdzorg naar Raad 

 kinderrechters kritischer op noodzaak OTS 

 rechtbank strenger geworden op termijnen 

 veel preventief aanbod, CJG‟s niet volledig operationeel 

De genoemde kenmerken lijken vooral te kunnen leiden tot een hoger aantal 

maatregelen dan gemiddeld. De mate van problematiek in de regio lijkt hoog. 

Daarnaast lijken er organisatorische belemmeringen te zijn geweest waardoor de 

zorg mogelijk niet altijd efficiënt is geboden. Beide factoren vormen een verklaring 

voor het relatief hoge aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en ten opzichte van het 

aantal OTS-maatregelen in de regio. Anderzijds worden de laatste tijd mogelijk 

minder maatregelen opgelegd door de veranderde houding van de rechtbank ten 

aanzien van de noodzaak voor OTS en de naleving van termijnen. 

6.5 Kenmerken Flevoland (laag OTS / hoog MUHP) 

De volgende punten komen uit de procesanalyse en interviews naar voren als 

typerende kenmerken voor de cliënten of de keten in Flevoland die samen kunnen 

hangen met relatief gezien het hogere aantal kinderbeschermingsmaatregelen: 

 groei inwoners zorgt voor toename stedelijke problematiek 

 unieke combinatie van dorpse- en stedelijke gebieden 

 veel sociaal zwakke gezinnen die uit Amsterdam zijn weggetrokken 

 wisselingen in personeel bij de Raad 

De volgende factoren zouden juist een dempende werking op het aantal maatregelen 

kunnen hebben: 

 zorgaanbod redelijk 

 redelijk preventief veld, CJG‟s niet volledig operationeel 

De grote hoeveelheid nieuwe inwoners in de regio kan mogelijk verklaren waarom 

relatief weinig OTS-maatregelen worden uitgevoerd. Een gezin begint met een 

schone lei en alle zorgsignalen die in hun vorige woonregio zijn opgepikt tellen niet 

meer mee, terwijl bij gezinnen die in eenzelfde regio blijven wonen de signalen wel 

sommeren. Door het verhuizen doorbreekt het gezin de opeenstapeling van 

zogenoemde „niet pluis‟ signalen, waardoor het gezin later of misschien wel helemaal 

niet meer door de beschermingsketen wordt opgemerkt.  

Net als in Amsterdam wordt in Flevoland gesproken over stadsproblematiek, 

waardoor er naar verhouding meer ernstige gezinsproblematiek in de regio is. Dit zou 

een verklaring kunnen vormen voor het relatief hoge percentage MUHP ten opzichte 

van het aantal OTS-maatregelen dat voor deze regio geldt.  
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6.6 Kenmerken Zuid-Holland (laag OTS / laag MUHP) 

De volgende punten komen uit de procesanalyse en interviews naar voren als 

typerende kenmerken voor de cliënten of de keten in regio Zuid-Holland (dus 

exclusief Den Haag en Rotterdam) die samen kunnen hangen met relatief gezien 

een hoger aantal beschermingsmaatregelen: 

 relatief veel sociaal zwakke streng christelijke gezinnen met „rigide‟ 

denkbeelden 

 relatief veel tienermoeders van Antilliaanse afkomst 

 verandering in manier waarop cliënt aangemeld kan worden bij Bureau 

Jeugdzorg > gezinnen komen later in beeld met meer problematiek 

 Raad voor de Kinderbescherming heeft wachtlijsten weggewerkt > tijdelijke 

toename aantal verzoeken aan rechtbank 

De volgende factoren zouden juist een dempende werking op het aantal maatregelen 

kunnen hebben: 

 plattelandsregio: veel sociale controle waardoor problemen eerder 

gesignaleerd en verholpen worden 

 saamhorigheid: gemeenschap lost samen problemen op 

 kleinschalig werkveld: men kent elkaar binnen de keten > betere zorg 

 veel hulpaanbod in de regio > betere zorg 

 Raad kritischer geworden op verlenging OTS > er wordt eerder een 

verderstrekkende maatregel zoals ontzetting of ontheffing genomen 

 veel preventief aanbod: CJG‟s goed opgestart > betere zorg 

 zorgaanbod redelijk, maar slecht aanbod voor verstandelijk beperkten 

Naar verhouding zijn er in de regio Zuid-Holland veel factoren genoemd die een 

dempende werking zouden kunnen hebben op het aantal beschermingsmaatregelen. 

Gecombineerd met het feit dat Zuid-Holland een plattelandsregio is (waarvan we 

eerder in dit hoofdstuk zagen dat daar minder maatregelen worden uitgevoerd), biedt 

dit een verklaring voor de lage percentages maatregelen die er in deze regio worden 

uitgevoerd.  

6.7 Kenmerken Overijssel (hoog OTS / laag MUHP) 

De volgende punten komen uit de procesanalyse en interviews naar voren als 

typerende kenmerken voor de cliënten of de keten in Overijssel die samen kunnen 

hangen met relatief gezien een hoger aantal beschermingsmaatregelen: 

 relatief veel loverboyproblematiek 

 verhoogde instroom Poolse gezinnen 

 veel gesloten gezinssystemen: later signaleren van problemen 

 verhoogde aandacht huiselijk geweld bij politie > eerder ingrijpen voorkomt 

erger 

 verandering in manier waarop cliënt aangemeld kan worden bij Bureau 

Jeugdzorg > gezinnen komen later in beeld met meer problematiek 

 kleinschaliger probleemgedrag valt op: lagere drempel inzetten OTS 

 weinig steun- en leuncontacten na afsluiting maatregel > eerder weer op 

nieuw een maatregel nodig 
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De volgende factoren zouden juist een dempende werking op het aantal maatregelen 

kunnen hebben: 

 plattelandsregio: veel sociale controle waardoor problemen eerder 

gesignaleerd en verholpen worden 

 politie kent inwoners van dorp goed, waardoor men eerder geholpen wordt 

 saamhorigheid: gemeenschap lost samen problemen op 

 kritischer geworden op OTS > er wordt eerder een verderstrekkende 

maatregel zoals ontzetting of ontheffing genomen 

 veel preventief aanbod CJG‟s goed opgestart > betere zorg 

 redelijk zorgaanbod, maar slecht aanbod verstandelijk beperkten en 

verslaafden 

6.8 Samenvatting en overwegingen 

 In plattelandsregio‟s met hoge sociale cohesie worden mogelijk minder 

jeugdbeschermingsmaatregelen aangevraagd of opgelegd doordat men in de 

hulpverlening meer kan terugvallen op de gemeenschap of het netwerk van 

het gezin. 

 Regio‟s die sterk verstedelijkt zijn hebben relatief gezien een hoger aantal 

jeugdbeschermingsmaatregelen. 

 Regio‟s kunnen verschillen in welk gedrag men als problematisch beschouwt: 

in regio‟s met weinig problematiek valt licht problematisch gedrag meer op. 

Iedere regio wordt gekenmerkt door een veelheid aan factoren die van invloed 

kunnen zijn op de kans op een beschermingsmaatregel. Het hoofdstuk geeft een niet 

uitputtend overzicht van factoren die op regionaal niveau kunnen spelen. Deze 

factoren staan niet op zich, maar zijn op elkaar van invloed. Veel van deze factoren 

zijn niet in cijfers te vangen, waardoor het vaststellen van hun bijdrage aan het 

relatieve aantal maatregelen niet mogelijk is. 
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7 Conclusies en opmerkingen 

Uit eerdere publicatie van gegevens over jeugdbeschermingsmaatregelen zijn 

indicaties naar voren gekomen dat het aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en 

onverwachts sterk gestegen is sinds 2005. Daarnaast leek uit deze cijfers de kans op 

een MUHP te zijn vergroot. Twijfels zijn gerezen over de betrouwbaarheid van deze 

eerder gepresenteerde gegevens. Het huidige onderzoek heeft daarom als doel om 

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

algemeen beeld te schetsen van de ontwikkelingen in het aantal OTS-maatregelen 

en machtigingen UHP‟en, en mogelijke regionale verschillen hierin. 

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?  

7.1 Beantwoording onderzoeksvraag 1a: landelijke ontwikkelingen 

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%) van 2005 tot 2007. Een 

afvlakking of zelfs daling is vervolgens opgetreden in dit effect sinds 2008. De stijging 

is sterker voor MUHP dan voor OTS-maatregelen. 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 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).  

7.2 Beantwoording onderzoeksvraag 1b: landelijke factoren 

Voorts worden in hoofdstuk 4 legio factoren genoemd die mogelijk van invloed 

kunnen zijn op de ontwikkelingen in het aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en.  

Vooral van factoren die door meerdere bronnen genoemd worden kan men met 

enige betrouwbaarheid zeggen dat zij bijdragen aan het percentage OTS-
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maatregelen en MUHP‟en. 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, zoals 

signalering van kindermishandeling in ziekenhuizen; 

 Verlaging in de meldingsdrempel, veroorzaakt door een grotere bekendheid 

van het AMK, de reclamecampagnes waarin 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 

jeugdzorg en zijn medewerkers is gegeven. Het effect houdt in dat men 

sneller bang is voor escalatie van problematiek, waardoor eerder gemeld 

wordt, meer verantwoordelijkheid gedeeld wordt in de keten, en uiteindelijk 

eerder een maatregel wordt aangevraagd. 

De grote hoeveelheid mogelijke factoren die gevonden is illustreert dat het aantal 

maatregelen bepaald wordt door een complex samenspel van factoren zowel op het 

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

waarin de keten wordt uitgevoerd. 

7.3 Beantwoording onderzoeksvraag 2a: regionale verschillen 

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 

gecorrigeerd is.  

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

regio met het laagste percentage dat voor 0,46% van de kinderen in de regio een 

OTS-maatregel geldt. In de regio met het hoogste percentage is dat 1,05%. De 

verhouding MUHP‟en ten opzichte van het aantal OTS-maatregelen varieert ook per 

regio. In 2009 wordt voor 23,5% van het aantal OTS-maatregelen een MUHP 

uitgevoerd. Voor de regio met het hoogste percentage is dit 56,4%. 

7.4 Beantwoording onderzoeksvraag 2b: regionale factoren 

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

regio‟s zijn geselecteerd omdat zij een relatief hoog of laag percentage 

kinderbeschermingsmaatregelen hadden 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 
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kinderbeschermingsmaatregelen. De concentratie van gezinnen met ernstige 

problematiek is in de stedelijke regio‟s hoger waardoor vaker een maatregel 

noodzakelijk is. 

Overigens dient opgemerkt te worden dat 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. Uiteindelijk geldt voor zo goed als alle factoren dat ze in 

alle regio‟s een rol spelen. De regio‟s kunnen wel variëren in de mate waarin een 

factor aanwezig is. Het is onmogelijk om te bepalen wat de exacte afzonderlijke 

bijdrage is van alle factoren. 

7.5 Opmerkingen 

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

verschillende instellingen betrouwbaar en/of vergelijkbaar waren. 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 onbetrouwbaar. 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 

instanties 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. Registreren blijft 

mensenwerk en de grens tussen het uitvoeren van verschillende activiteiten blijkt in 

de praktijk vaak minder scherp begrensd dan in het registratiesysteem.  
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Het verzamelen, koppelen en interpreteren van de cijfers van de verschillende 

instellingen bleek lastig. Struikelblokken waren onder andere het verkrijgen van 

instemming tot deelname aan het onderzoek van de Bureaus Jeugdzorg, 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 wordt, 

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 (omdat de instellingen per handelingen 

gefinancierd worden) in plaats van op het aantal bediende cliënten maakt de 

interpretaties lastig. Het exacte aantal cliënten dat wordt bediend door Bureau 

Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming is dus niet bekend. 

Op het gebied van betrouwbaar en vergelijkbaar registreren is nog een slag te 

maken, zo blijkt uit het rapport, met name bij Bureau Jeugdzorg. Het gebruik van 

uniforme regio-indelingen en variabelen (op kind/gezin, op peildatum of per jaar etc.) 

is voor alle ketenpartners nog een punt van aandacht. 

Benadrukt moet worden dat de cijfers in het rapport voor alle instellingen en alle 

jaren staan voor geregistreerde eenheden (handelingen, maatregelen etc.) en niet 

voor aantal kinderen. Interpretatie van de cijfers dient tegen deze achtergrond 

afgezet te worden. Wanneer gesproken wordt over bijvoorbeeld een percentage 

OTS-maatregelen in een bepaalde regio, staat dit percentage niet gelijk aan de kans 

op een maatregel. Het is namelijk mogelijk dat in een kalenderjaar meerdere malen 

dezelfde handeling wordt uitgevoerd of dezelfde maatregel wordt opgelegd. Een kind 

kan dan meerdere keren worden meegeteld in de cijfers. Uitzondering zijn de cijfers 

over het aantal OTS-maatregelen op peildatum 31 december, waar per definitie een 

kind niet dubbel geteld kan worden. Voor de andere maatregelen betekent een hoger 

percentage in een regio dan ook niet dat er per se voor meer kinderen een maatregel 

geldt. In een regio waarin vaker kortere maatregelen worden opgelegd, maar deze 

wel vaker worden verlengd, zal het aantal geregistreerde maatregelen hoger zijn. Het 

is dus een globale indicatie voor de mate waarin de beschermingsmaatregel wordt 

uitgevoerd. 

Om een meer exacte indicatie te krijgen van de kans op een beschermingsmaatregel 

zou in de toekomst onderzoek op kindniveau uitgevoerd kunnen worden. 

Voorwaarde voor dit onderzoek is dat de uniformiteit en betrouwbaarheid van 

registraties bij de verschillende ketenpartners verbetert. Het is niet te verwachten dat 

eventueel toekomstig dossieronderzoek op kindniveau verder verduidelijking zal 

geven over welke factoren in welke mate bijdragen aan de kans op een 

kinderbeschermingsmaatregel. Nog afgezien van de diversiteit in cliëntkenmerken en 

problematiek, maken de veelheid van factoren en de complexiteit van het veld exacte 

conclusies onmogelijk.  

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn de LWI‟s benaderd, onder andere de 

William Schrikker Groep. Uit de procesevaluaties bleek dat deze instelling in een 

ander krachtenveld opereert dan Bureau Jeugdzorg of de andere LWI‟s. De 

doelgroep van de William Schrikker Groep kampt met andere problematiek en 

behoeft een andere aanpak dan gezinnen die in de reguliere gezinsvoogdij geholpen 

worden. De vooruitzichten voor beëindiging van de maatregel zijn eveneens anders 

waardoor deze gezinnen vaak langere OTS-trajecten volgen. Hoewel de William 
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Schrikker Groep zijn volledige medewerking aan het onderzoek heeft verleend viel 

het buiten het bestek van huidige onderzoek om de specifieke factoren die bij deze 

doelgroep aanvullend spelen ter verklaring van het aantal en de duur van 

beschermingsmaatregelen in kaart te brengen. Om dergelijk onderzoek in de 

toekomst mogelijk te maken, dienen de registraties van cliëntstromen binnen deze 

instelling meer uniform en structureel te worden uitgevoerd. 

Een van de voornaamste factoren die in alle bronnen wordt teruggevonden en door 

de meeste deelnemers aan het onderzoek wordt genoemd als verklaring voor de 

tijdelijke toename in het aantal maatregelen sinds 2005 is de verlaging van de 

meldingsdrempel, onder andere door het zogenoemde Savanna-effect. Hoewel in de 

enquêtes er verdeeldheid lijkt over de meningen van de medewerkers, wordt in de 

interviews bevestigd dat deze gebeurtenissen wel degelijk invloed hebben op 

sommige medewerkers. Het effect lijkt echter uit te sterven. Er zijn procedures 

ingebouwd om verantwoordelijkheid te delen en beter met elkaar te kunnen 

overleggen in de keten. Een enorme slag in methodiek en procedureontwikkeling is 

gemaakt sinds 2005 en deze brengt een bepaalde mate van vertrouwen bij de 

medewerkers van de keten mee. Het is dan ook niet te verwachten dat deze factor 

blijvende een stuwende invloed op de aantallen OTS-maatregelen of MUHP‟en zal 

hebben. 

Tot slot, oorspronkelijk was de inzet van het onderzoek Bescherming Bekeken om 

aan de hand van cijfers uit de keten een analyse te maken van het proces dat leidt 

tot een kinderbeschermingsmaatregel. Gaandeweg is het onderwerp steeds meer 

bekeken door de ogen van de professionals in de jeugdbeschermingsketen. De 

documentanalyse, interviews en enquêtes bleken met name onmisbaar bij het 

bepalen van mogelijke factoren die ten grondslag liggen aan de ontwikkelingen in het 

aantal OTS-maatregelen en MUHP‟en. Hoewel het onderzoek minder op cijfers en 

feiten is gestoeld en meer op percepties en beoordelingen is de hoofdconclusie heel 

duidelijk. Namelijk dat er tijdelijk een stijging heeft plaatsgevonden in het aantal 

beschermingsmaatregelen, dat aan tal van factoren is toe te schrijven. Daarnaast 

blijken er regionale verschillen te zijn, maar deze zijn minder sterk dan verwacht en 

blijken stabiel over de jaren heen. 
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Verklarende woordenlijst 

Advies: Een advies is een eenmalig contact tussen een melder (van 

kindermishandeling) en het AMK. 

AMK: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Het AMK onderzoekt en geeft 

advies over (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling. Het AMK maakt 

onderdeel uit van Bureau Jeugdzorg. 

Beter Beschermd: Programma ter verbetering van de kinderbescherming. Dit 

programma heeft als doel het terugbrengen van de ketendoorlooptijd in 

beschermingszaken (ministerie van Justitie, 2005). Dit doel wordt bereikt door meer 

georganiseerde samenwerking en verbeterde informatie-uitwisseling tussen 

ketenpartners, verbetering van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 

herziening van de kinderbeschermingswetgeving
11

. 

Beschermingsmaatregel: Wordt ook wel kinderbeschermingsmaatregel genoemd. 

Maatregel waartoe de kinderrechter kan besluiten, waarbij een gezin verplicht hulp 

krijgt bij het opvoeden van één of meerdere kinderen. Er zijn twee soorten 

maatregelen: de ondertoezichtstelling en de beëindiging van het ouderlijk gezag. 

Beslissingsdrempel: Intrinsieke geneigdheid van medewerkers van Bureau 

Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters om te beslissen 

om een onderzoek voor een kinderbeschermingsmaatregel aan te vragen (BJZ) een 

verzoek hiervoor in te dienen (RvdK) of een kinderbeschermingsmaatregel op te 

leggen (kinderrechter) 

Bureau Jeugdzorg
12

: De toegangspoort is voor de gehele jeugdzorg. Medewerkers 

van Bureau Jeugdzorg beoordelen verzoeken om hulp (bij de opvoeding), stellen 

vast welke zorg nodig is, begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen 

door naar andere hulpverleners. 

De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn: 

 indicatiestelling;  

 uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling;  

 uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij); 

 Uitvoering jeugdreclassering. 

Casus Overleg Bescherming
13

: Casusoverleg van Bureau Jeugdzorg en de Raad 

voor de Kinderbescherming waarbij casussen worden besproken waarover zorgen 

zijn en waarin gezamenlijk wordt besloten of er wel of geen maatregel zou moeten 

                                                   
11

 www.beterbeschermd.nl 

12
 www.bureaujeugdzorg.info 

13
 http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/4/1/kst141011.html 

http://www.amk-nederland.nl/
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worden uitgesproken. Ook worden er in dit overleg planningen gemaakt die er toe 

leiden dat het bedreigde kind zo snel mogelijk beschermd wordt.  

CJG
14

: Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een inloopcentrum voor ouders, 

kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals. Zij kunnen hier terecht voor 

deskundig advies en ondersteuning bij vragen over opgroeien en opvoeden. 

COBOS: Digitaal ondersteuningssysteem dat wordt gebruikt tijdens het Casus 

Overleg Bescherming. Met behulp van dit ondersteuningsysteem hebben de 

ketenpartners zicht op relevante en actuele casus- en kindinformatie.  

Consult: Er wordt gesproken van een consult als er meerdere contactmomenten zijn 

tussen een melder en het AMK, maar de verantwoordelijkheid voor een casus bij de 

melder blijft liggen. 

Correlatie: Statistische maat voor de mate van samenhang tussen twee variabelen. 

De sterkte van deze samenhang wordt beschreven met de correlatiecoëfficiënt. 

De waarde van de correlatiecoefficient kan variëren tussen -1 en +1. Daarbij 

betekent waarde 0: geen lineaire samenhang, waarde +1: een perfecte positieve 

lineaire samenhang en waarde -1: een perfecte negatieve lineaire samenhang. Hoe 

verder de correlatiecoëfficiënt verwijderd is van 0, hoe sterker de correlatie, en hoe 

nauwkeuriger de waarde van de ene variabele voorspeld kan worden op grond van 

de waarde van de andere variabele. 

Deltamethode: De Deltamethode is de werkwijze die gebruikt wordt binnen de 

gezinsvoogdij bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Het belangrijkste doel 

van de Deltamethode is de ontwikkelingsbedreiging van het kind op te heffen. Dat 

doen gezinsvoogden door een samenwerkingsrelatie met ouders en kinderen aan te 

gaan, waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Volgens een 

Vierstappenmodel werken zij samen toe naar een gezinsomgeving waarin het kind 

veilig is en zich kan ontwikkelen. 

Gezinsvoogd: Een gezinsvoogd is in dienst van Bureau Jeugdzorg. Ouders krijgen 

een gezinsvoogd toegewezen als de rechter bepaald heeft dat er een 

kinderbeschermingsmaatregel moet worden opgelegd. De gezinsvoogd geeft de 

ouders aanwijzingen over hoe de ouders het leven en leefomgeving van het kind 

moeten vormgeven. De ouders behouden het gezag over hun kind, maar zijn 

verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. 

Gezinsvoogdij
15

: Kinderbeschermingsmaatregel die uitgesproken wordt door de 

kinderrechter. Bureau Jeugdzorg voert (in opdracht van de kinderrechter) zowel de 

voogdij als de gezinsvoogdij uit. Bij gezinsvoogdij houden ouders het wettelijk gezag 

over hun kind. Een gezinsvoogd wordt (tijdelijk) toegevoegd aan dit gezag, wat onder 

andere betekent dat belangrijke keuzes in het leven van het kind eerst moeten 

worden besproken met de gezinsvoogd. 
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 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/centrum-voor-jeugd-en-gezin-cjg 

15
 http://www.bjzflevo.nl/ouders_en_opvoeders/veel_gestelde_vragen/voogd_of_gezinsvoogd 

file://bascule9001/wiki/Correlatieco%25C3%25ABffici%25C3%25ABnt
file://bascule9001/wiki/Variabele
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Indicatiebesluit
16

: Een indicatiebesluit is het besluit dat Bureau Jeugdzorg neemt 

waarin staat of een jongere is aangewezen op jeugdzorg of niet. 

Kinderbeschermingsmaatregel: zie beschermingsmaatregel 

LWI: Landelijk Werkende Instellingen voor (gezins) voogdij. Voeren 

gezinsvoogdijtaken uit voor een specifieke doelgroep of een doelgroep met een 

bepaalde religieuze signatuur. Er zijn meerdere LWI‟s: 

 Nidos: (gezins)voogdij over alleenstaande minderjarige asielzoekers; 

 William Schrikker Groep: kinderen met een (verstandelijke) handicap of 

chronische ziekte; 

 Leger des Heils; 

 Joods Maatschappelijk Werk; 

 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. 

Melding voor onderzoek (AMK): Bij een geregistreerde melding voor onderzoek 

besluit de medewerker van het AMK in overleg met de melder dat het AMK de 

verantwoordelijkheid op zich neemt om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van 

kindermishandeling en welke hulp het gezin in dat geval nodig heeft.  

MOgroep Jeugdzorg
17

: Overkoepelende branche organisatie voor de jeugdzorg. De 

branche Jeugdzorg van de MOgroep bestaat uit de organisaties voor Jeugd & 

Opvoedhulp, Bureaus Jeugdzorg en (particuliere) Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI‟s). 

De branche Jeugdzorg behartigt onder andere de belangen van de leden van de 

branche. 

MUHP
18

: Machtiging voor een uithuisplaatsing. Indien de ontwikkelingsbedreiging 

van een kind ernstig is kan een gezinsvoogdijinstelling of de Raad voor de 

Kinderbescherming de kinderrechter om een machtiging tot uithuisplaatsing 

verzoeken, waarbij het kind voor een bepaalde periode uit huis wordt geplaatst. 

OTS-maatregel
19

: Ondertoezichtstelling (OTS) is een gezagsbeperkende maatregel 

die uitgesproken wordt door de kinderrechter. Indien er binnen een gezin zulke 

ernstige opvoedingsproblemen voorkomen dat de ontwikkeling van een kind 

bedreigd wordt kan de rechter een kind onder toezicht stellen. Hiertoe besluit een 

kinderrechter als hij of zij vindt dat het noodzakelijk is dat een gezin verplichte hulp 

krijgt. Het doel van een OTS is ervoor zorgen dat de situatie waarin het kind opgroeit 

zo snel mogelijk verbetert en zodanig verbetert, dat zijn ontwikkeling geen gevaar 

meer loopt. Een gezinsvoogd wordt toegewezen om erop toe te zien dat dit ook 

daadwerkelijk gebeurt. 
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 http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-NL/menu/inlichtingen/begrippen/def-jeugdzorg-indicatiebesluit.htm 

17
 http://www.mogroep.nl/index.php?p=53702 

18
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-

uithuisplaatsing.html 

19
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-

ondertoezichtstelling.html 
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Raadsonderzoek
20

: Een onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Raad voor de 

Kinderbescherming. Dit onderzoek moet de situatie van het kind en het gezin waar 

zorgen over zijn, duidelijk in kaart brengen. Het doel van het onderzoek is om de 

problemen die de ontwikkeling van het kind bedreigen in kaart te brengen en 

oplossingen voor te stellen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een 

raadsonderzoeker. In veel gevallen wordt de raadsonderzoeker ondersteund door 

een gedragsdeskundige en een juridisch deskundige van de Raad voor de 

Kinderbescherming.  

Raad voor de Rechtspraak
21

: De Raad is het overkoepelende bestuur van de 

Rechtspraak, die verder bestaat uit de negentien rechtbanken, de vijf gerechtshoven, 

de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De 

Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, 

houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten. De Raad voor de 

Rechtspraak hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. De 

algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – recht 

spreken – goed kunnen doen. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij 

de politiek en het (lands)bestuur, in het bijzonder de minister van Justitie. 

Rapportageformat: Sjabloon dat gebruikt wordt door de MOgroep om 

brancherapporten op te stellen en informatie aan te leveren aan de verschillende 

ministeries.  

Regio: Met de term „regio‟ wordt in deze rapportage gerefereerd naar de vijftien 

provincies en stadsregio‟s zoals gehanteerd door Bureau Jeugdzorg. De regionale 

indelingen van de Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters zijn zo 

verdeeld dat zij aansluiten op de regio‟s van Bureau Jeugdzorg. 

Rekest: Verzoek voor een OTS-maatregel of MUHP dat bij de kinderrechter 

gevraagd door de Raad voor de Kinderbescherming. 

Risicotaxatie: In dit rapport wordt met risicotaxatie bedoeld het systematisch 

inschatten van het risico op (herhaling van) kindermishandeling binnen een gezin. 

Verlenging MUHP: Verlenging van de machtiging uithuisplaatsing. Dit betekent dat 

een kind voor een verlengde periode uit huis blijft geplaatst. 

Verlenging OTS-maatregel: Verlenging van de periode waarin een kind onder 

toezicht is gesteld. 

Verzoeken tot onderzoek: Verzoeken tot het uitvoeren van raadsonderzoek aan de 

Raad voor de Kinderbescherming. Deze worden meestal ingediend door 

medewerkers van Bureau Jeugdzorg. 

VOTS: Voorlopige ondertoezichtstelling. Een rechter kan een voorlopige 

ondertoezichtstelling uitspreken in het geval dat een kind snel uithuis geplaatst moet 

worden en er geen tijd is om het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming 

af te wachten. 
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 http://www.kinderbescherming.nl/hoe_werkt_de_raad/onderzoek_en_rapportage/ 

21
 http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/RvdR/ 
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Bijlage 1 – tabellen 

Tabel B.1  Aantal kinderen in de regio’s 

Een indicatie van de grootte van de kindpopulatie voor de regio‟s in de jaren 2005 tot 

en met 2009 wordt gegeven in Tabel B.1. Deze gegevens zijn georganiseerd per 

provincie of stadsgewest. Volgens de definitie van het CBS bestaat een stadsgewest:  

“…uit een grootstedelijke agglomeratie en het omringende gebied met daarbinnen 
gelegen kleinere kernen (stadjes, dorpen, gehuchten) die met die agglomeratie door 
velerlei relaties met elkaar zijn verbonden.”. 

De grenzen van deze gebieden zijn niet exact hetzelfde als de regio-indeling zoals 

gehanteerd door Bureau Jeugdzorg. Desondanks is alsnog een goed beeld te krijgen 

van welke regio‟s relatief groot of juist klein zijn. 

Tabel B.1 Aantal kinderen (< 18 jaar) per regio in de jaren 2005 tot en met 2009 en het percentage 

verandering in het aantal kinderen van 2005 naar 2009 (uitgedrukt als percentage van 
het aantal kinderen in 2005); bron: CBS. 

 Aantal kinderen 

 2005 2006 2007 2008 2009 Trend 

Groningen 115.312 114.359 113.502 112.545 111.430 -3,4% 

Friesland 145.996 144.962 144.378 143.436 142.722 -2,2% 

Drenthe 107.098 106.649 106.487 106.483 106.055 -1,0% 

Overijssel 258.023 257.915 257.849 257.260 256.577 -0,6% 

Flevoland 99.924 100.446 100.461 100.585 100.149 0,2% 

Gelderland 447.675 445.916 444.270 441.882 439.302 -1,9% 

Utrecht 266.210 267.466 268.565 269.697 270.512 1,6% 

Noord-Holland 242.997 242.310 241.305 240.348 239.718 -1,3% 

Zuid-Holland 299.937 298.092 295.939 293.751 291.806 -2,7% 

Zeeland 83.103 82.435 81.923 81.213 80.398 -3,3% 

Noord-Brabant 530.746 527.219 523.987 520.220 516.448 -2,7% 

Limburg 229.138 225.060 221.168 217.060 212.453 -7,3% 

Amsterdam 310.496 310.754 310.392 310.489 310.791 0,1% 

Haaglanden 209.842 210.365 209.812 209.427 209.900 0,0% 

Rotterdam 251.094 247.809 244.414 241.716 239.980 -4,4% 

Per kalenderjaar wordt het absolute aantal kinderen weergegeven per regio. In de 

laatste kolom genaamd „Trend‟ staat het verschilpercentage van het aantal kinderen 

in 2009 ten opzichte van 2005 weergegeven. 

De gegevens in Tabel B.1 laten zien dat er grote verschillen zitten in het aantal 

kinderen dat in de regio‟s woont, variërend van ongeveer 80.000 kinderen in de 

kleinste regio tot grofweg 500.000 kinderen in de grootste regio. Over alle jaren heen 

is de rangorde qua aantallen voor de regio‟s gelijk, namelijk (van klein naar groot): 

1. Zeeland (2.3% van het totaal aantal kinderen in Nederland in 2009) 

2. Flevoland (2,9%) 

3. Drenthe (3,1%) 

4. Groningen (3,2%) 
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5. Friesland (4,1%) 

6. Haaglanden (6,1%) 

7. Limburg (6,2%) 

8. Noord-Holland (7,0%) 

9. Rotterdam (7,0%) 

10. Overijssel (7,4%) 

11. Utrecht (7,8%) 

12. Zuid-Holland (8,5%) 

13. Amsterdam (9,0%) 

14. Gelderland (12,7%) 

15. Noord-Brabant (15,0%) 

Eveneens kan men uit Tabel B.1 deduceren dat het aantal kinderen in Nederland is 

afgenomen met 1,9% sinds 2005. Deze daling is in Rotterdam, Limburg, Zeeland en 

Groningen het sterkst geweest. Anderzijds is het aantal kinderen in Utrecht relatief 

gezien het meest toegenomen.  

Samenvattend, de regio‟s zijn qua omvang en qua veranderingen in aantallen 

kinderen niet gelijk. Eventuele stijgingen of dalingen in het aantal OTS-maatregelen 

of MUHP‟en dienen afgezet te worden tegen deze gegevens voor een juiste 

interpretatie. 

Tabel B.2  Aantal gezinnen 

Sommige instanties registeren hun activiteiten niet per kind maar per gezin. Voor een 

juiste interpretatie van de registraties van deze instanties is het noodzakelijk om zicht 

te hebben op het aantal gezinnen in Nederland per kalenderjaar. Bijvoorbeeld, een 

hoger aantal registraties op gezinsniveau in een regio kan verklaard worden doordat 

in de regio meer gezinnen wonen. In Tabel B.2 wordt het aantal gezinnen in de jaren 

2005 tot en met 2009 weergegeven. Per kalenderjaar wordt het absolute aantal 

gezinnen met kinderen jonger dan achttien jaar weergegeven per regio. In de laatste 

kolom genaamd „Trend‟ staat het verschilpercentage van het aantal gezinnen in 2009 

ten opzichte van 2005 weergegeven. 
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Tabel B.2 Aantal gezinnen per regio in de jaren 2005 tot en met 2009 en de procentuele 
verandering in het aantal gezinnen van 2005 naar 2009 (uitgedrukt als percentage van 
het aantal gezinnen in 2005); bron: CBS. 

 Aantal gezinnen 

 2005 2006 2007 2008 2009 Trend 

Groningen 63.437 63.197 62.911 62.419 61.987 -2,3% 
Friesland 76.361 76.108 76.029 75.832 75.606 -1,0% 
Drenthe 57.704 57.640 57.668 57.781 57.770 0,1% 
Overijssel 133.698 134.017 134.562 134.592 134.532 0,6% 
Flevoland 53.742 54.155 54.418 54.584 54.462 1,3% 
Gelderland 234.488 234.633 234.551 234.315 233.534 -0,4% 
Utrecht 142.182 143.309 144.231 145.298 146.030 2,7% 
Noord-Holland 130.661 130.830 130.981 130.976 131.164 0,4% 
Zuid-Holland 158.188 157.757 157.298 156.877 156.441 -1,1% 
Zeeland 43.799 43.634 43.433 43.162 42.870 -2,1% 
Noord-Brabant 284.633 283.908 283.487 282.737 281.758 -1,0% 
Limburg 129.538 127.674 126.155 124.282 122.105 -5,7% 
Amsterdam 178.179 178.978 179.341 179.803 180.041 1,0% 
Haaglanden 116.150 117.061 117.389 117.560 118.098 1,7% 
Rotterdam 141.497 140.344 139.195 138.293 137.817 -2,6% 

In Tabel B.2 is te zien dat het aantal gezinnen per regio sterk varieert. De kleinste 

regio omvat ongeveer 42.000 gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. In de 

grootste regio zijn er ongeveer 280.000 gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. 

De rangorde van het aantal gezinnen per regio is gedurende de jaren gelijk. 

Uitgaande van het jaartal 2009 geldt de volgende rangorde: 

1. Zeeland (2.3% van het totaal aantal gezinnen in 2009) 

2. Flevoland (2,9%) 

3. Drenthe (3,1%) 

4. Groningen (3,3%) 

5. Friesland (4,0%) 

6. Haaglanden (6,2%) 

7. Limburg (6,5%) 

8. Noord-Holland (6,9%) 

9. Overijssel (7,1%) 

10. Rotterdam (7,3%) 

11. Utrecht (7,7%) 

12. Zuid-Holland (8,3%) 

13. Amsterdam (9,5%) 

14. Gelderland (12,3%) 

15. Noord-Brabant (14,9%) 

Over het geheel genomen is in Nederland het aantal gezinnen in 2009 afgenomen 

met 0,5% sinds 2005. De daling is in Limburg, Rotterdam, Groningen en Zeeland het 

grootst geweest. In de regio‟s Utrecht, Haaglanden en Flevoland is er juist sprake 

geweest van een toename in het aantal gezinnen. 

Concluderend, de regio‟s zijn qua omvang en qua veranderingen in aantallen 

gezinnen niet gelijk. Eventuele stijgingen of dalingen in het aantal handelingen bij 

instellingen die op gezinsniveau registreren, dienen afgezet te worden tegen deze 

gegevens voor een juiste interpretatie. 
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Tabel B.3  Aantal OTS maatregelen 

In Tabel B.3 wordt het aantal lopende OTS-maatregelen voor de cliënten van Bureau 

jeugdzorg per regio sinds 2005 weergegeven als percentage van het aantal kinderen 

in de regio. Tussen haakjes staat steeds het absolute aantal maatregelen vermeld. 

De cijfers in de tabel zijn vastgesteld op peildatum 31 december van ieder jaar. 

Tabel B.3 Aantal OTS-maatregelen lopende op 31 december van elk jaar sinds 2005 als 
percentage (%) van het aantal kinderen in de regio, waarbij tussen haakjes het absolute 
aantal wordt weergegeven. 

 Jaartal 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 0,41 (468) 0,48 (550) 0,58 (656) 0,58 (653) 0,51 (568) 

Friesland 0,29 (424) 0,35 (508) 0,41 (598)  0,49 (703) 0,53 (759) 

Drenthe 0,26 (283) 0,29 (312) 0,31 (332)  0,35 (375) 0,46 (484) 

Overijssel 0,58 (1.506) 0,66 (1.694) 0,77 (1.974) 0,81 (2.072) 0,82 (2.111) 

Flevoland 0,56 (562) 0,56 (565) 0,58 (585) 0,55 (558) 0,51 (511) 

Gelderland 0,42 (1.866) 0,49 (2.169) 0,54 (2.387) 0,62 (2.732) 0,66 (2.906) 

Utrecht 0,46 (1.212) 0,51 (1.371) 0,58 (1.558) 0,68 (1.836) 0,70 (1.905) 

Noord-Holland 0,47 (1.154) 0,50 (1.208) 0,58 (1.406) 0,62 (1.496) 0,63 (1.521) 

Zuid-Holland 0,36 (1.085) 0,41 (1.210) 0,49 (1.441) 0,46 (1.365) 0,51 (1.496) 

Zeeland 0,45 (371) 0,52 (428) 0,67 (546) 0,70 (568) 0,65 (526) 

Noord-Brabant 0,42 (2.219) 0,45 (2.375) 0,49 (2.583) 0,53 (2.753) 0,56 (2.909) 

Limburg 0,75 (1.727) 0,85 (1.903) 0,93 (2.053) 1,00 (2.164) 1,05 (2.225) 

Amsterdam 0,57 (1.771) 0,66 (2.066) 0,69 (2.138) 0,75 (2.336) 0,78 (2.429) 

Haaglanden 0,66 (1.393) 0,81 (1.704) 0,99 (2.070) 0,98 (2.062) 0,95 (1.987) 

Rotterdam 0,73 (1.826) 0,83 (2.051) 0,98 (2.389) 1,10 (2.653) 1,03 (2.481) 

 

Correlatie 2005 – 2006 = r = .98, p < .001 (n = 15) 

Correlatie 2006 – 2007 = r = .98, p < .001 (n = 15) 

Correlatie 2007 – 2008 = r = .98, p < .001 (n = 15) 

Correlatie 2008 – 2009 = r = .97, p < .001 (n = 15) 

Tabel B.4  Aantal verlengingen OTS-maatregelen 

In Tabel B.4 wordt het aantal verlengingen van OTS-maatregelen voor de cliënten 

van Bureau Jeugdzorg per regio sinds 2005 weergegeven als percentage van het 

aantal kinderen in de regio. Tussen haakjes staat het absolute aantal maatregelen 

vermeld. De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op totale aantallen per kalenderjaar. 

Aangezien meerdere malen per jaar voor een cliënt een verlenging van OTS-

maatregel kan worden uitgesproken, betreft de tabel expliciet het aantal maatregelen 

en niet het aantal kinderen met een maatregel. 
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Tabel B.4 Aantal verlengingen van OTS-maatregelen per jaar sinds 2005 als percentage (%) van 
het aantal kinderen in de regio, waarbij tussen haakjes het absolute aantal wordt 
weergegeven. 

 Jaartal 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 0,25 (293) NB 0,37 (424) 0,42 (473) 0,41 (461) 

Friesland 0,21 (310) 0,25 (368) 0,30 (426)  0,35 (508) 0,40 (566) 

Drenthe 0,38 (406) 0,20 (211) 0,20 (212) 0,24 (254) 0,30 (313) 

Overijssel NB 0,45 (1.168) 0,54 (1.386) 0,62 (1.584) 0,65 (1.672) 

Flevoland 0,88 (877) 0,43 (433) 0,40 (404) 0,39 (392) 0,43 (429) 

Gelderland 0,31 (1.377) 0,36 (1.589) 0,39 (1.734) 0,45 (1.978) 0,50 (2.180) 

Utrecht 0,34 (899) 0,39 (1.038) 0,42 (1.123) 0,47 (1.258) 0,51 (1.391) 

Noord-Holland 0,35 (840) 0,36 (871) NB NB NB 

Zuid-Holland NB 0,29 (866) 0,31 (931) 0,37 (1.074) NB 

Zeeland 0,33 (272) 0,38 (314) 0,43 (352) 0,55 (447) 0,56 (453) 

Noord-Brabant 0,30 (1.578) 0,32 (1.667) 0,34 (1.801) 0,37 (1.943) 0,38 (1.977) 

Limburg NB 0,61 (1.378) 0,64 (1.417) 0,73 (1.574) 0,79 (1.671) 

Amsterdam 0,40 (1.248) 0,47 (1.451) 0,51 (1.586) 0,57 (1.761) 0,61 (1.894) 

Haaglanden 0,96 (2.006) 0,56 (1.176) 0,62 (1.310) 0,80 (1.683) NB 

Rotterdam 0,61 (1.542) 0,71 (1.760) 0,86 (2.109) 0,95 (2.296) 0,90 (2.148) 

Noot: NB = niet bekend / betrouwbaar en wordt daarom weggelaten. 

Correlatie 2005 – 2006 = r = .62, p < .05 (n = 11) 

Correlatie 2006 – 2007 = r = .98, p < .001 (n = 13) 

Correlatie 2007 – 2008 = r = .98, p < .001 (n = 14) 

Correlatie 2008 – 2009 = r = .99, p < .001 (n = 12) 

Tabel B.5  Aantal MUHP’en  

In Tabel B.5 wordt het aantal MUHP‟en voor de cliënten van Bureau Jeugdzorg per 

regio sinds 2005 weergegeven als percentage van het aantal kinderen in de regio. 

Tussen haakjes staat het absolute aantal maatregelen vermeld. De cijfers in de tabel 

zijn gebaseerd op totale aantallen per kalenderjaar. Aangezien meerdere malen per 

jaar voor een cliënt een MUHP kan worden uitgesproken, betreft de tabel expliciet 

het aantal maatregelen en niet het aantal kinderen met een maatregel. 
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Tabel B.5 Aantal MUHP‟en per jaar sinds 2005 als percentage (%) van het aantal kinderen in de 
regio, waarbij tussen haakjes het absolute aantal wordt weergegeven. 

 Jaartal 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 0,20 (231) 0,25 (286) 0,15 (175) 0,26 (297) 0,20 (226) 

Friesland 0,10 (144) 0,12 (171) 0,19 (275) 0,22 (319) 0,18 (264) 

Drenthe 0,11 (123) 0,07 (79) 0,14 (153) 0,18 (190) 0,17 (182) 

Overijssel 0,14 (354) 0,18 (463) 0,20 (528) 0,23 (579) 0,19 (496) 

Flevoland 0,22 (222) 0,33 (332) 0,34 (345) 0,14 (142) 0,29 (288) 

Gelderland 0,20 (917) 0,23 (1.044) 0,25 (1.104) 0,20 (902) 0,21 (929) 

Utrecht 0,05 (128) 0,10 (262) 0,20 (541) 0,21 (563) 0,21 (569) 

Noord-Holland 0,23 (554) 0,17 (401) NB 0,19 (453) 0,16 (392) 

Zuid-Holland 0,15 (461) 0,16 (490) 0,19 (562) 0,16 (464) 0,19 (548) 

Zeeland 0,17 (140) 0,18 (151) 0,24 (199) 0,22 (177) 0,18 (145) 

Noord-Brabant 0,24 (1.293) 0,23 (1.220) 0,31 (1.645) 0,27 (1.398) 0,24 (1.232) 

Limburg 0,31 (704) 0,38 (856) 0,44 (970) 0,42 (916) 0,34 (720) 

Amsterdam 0,24 (740) 0,21 (659) 0,32 (1.006) 0,36 (1.122) 0,35 (1.099) 

Haaglanden 0,39 (825) 0,39 (816) 0,43 (909) 0,38 (787) 0,31 (661) 

Rotterdam NB 0,35 (879) 0,41 (1011) 0,38 (914) 0,36 (858) 

Noot: NB = niet bekend / betrouwbaar en wordt daarom weggelaten. 

Correlatie 2005 – 2006 = r = .88, p < .001 (n = 14) 

Correlatie 2006 – 2007 = r = .88, p < .001 (n = 14) 

Correlatie 2007 – 2008 = r = .74, p < .01 (n = 14) 

Correlatie 2008 – 2009 = r = .80, p < .001 (n = 15) 

Tabel B.6  Aantal MUHP’en t.o.v. aantal OTS-maatregelen 

In Tabel B.6 wordt het aantal MUHP‟en ten opzichte van het aantal OTS-

maatregelen weergegeven als percentage, uitgaande van het totaal aantal 

maatregelen elk kalenderjaar wordt uitgevoerd. 

Tabel B.6 Aantal MUHP‟en per jaar sinds 2005 als percentage van het aantal OTS-maatregelen in 

de regio op peildatum 31 december. 

 Jaartal 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 49,4 52,0 26,7 45,5 39,8 
Friesland 34,0 33,7 46,0 45,4 34,8 
Drenthe 43,5 25,3 46,1 50,7 37,6 
Overijssel 23,5 27,3 26,7 27,9 23,5 
Flevoland 39,5 58,8 59,0 25,4 56,4 
Gelderland 49,1 48,1 46,3 33,0 32,0 
Utrecht 10,6 19,1 34,7 30,7 29,9 
Noord-Holland 48,0 33,2 NB 30,3 25,8 
Zuid-Holland 42,5 40,5 39,0 34,0 36,6 
Zeeland 37,7 35,3 36,4 31,2 27,6 
Noord-Brabant 58,3 51,4 63,7 50,8 42,4 
Limburg 40,8 45,0 47,2 42,3 32,4 
Amsterdam 41,8 31,9 47,1 48,0 45,2 
Haaglanden 59,2 47,9 43,9 38,2 33,3 
Rotterdam NB 42,9 42,3 34,5 34,6 

Noot: NB = niet bekend / betrouwbaar en wordt daarom weggelaten. 

Spearman‟s Correlatie 2005 – 2006 = r = .54, p < .05 (n = 14) 

Spearman‟s Correlatie 2006 – 2007 = r = .38, ns (n = 14) 
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Spearman‟s Correlatie 2007 – 2008 = r = .36, ns (n = 14) 

Spearman‟s Correlatie 2008 – 2009 = r = .55, p < .05 (n = 15) 

Tabel B.7  Aantal verlengingen van MUHP’en 

In Tabel B.7 wordt een overzicht gegeven van het aantal verlengingen van MUHP‟en 

per jaar per regio als percentage van het aantal kinderen dat in de regio woont. 

Achter het percentage staat tussen haakjes het absolute aantal maatregelen 

weergegeven. 

Tabel B.7 Aantal verlengingen van MUHP‟en per jaar sinds 2005 als percentage (%) van het aantal 

kinderen in de regio, waarbij tussen haakjes het absolute aantal wordt weergegeven. 

 Jaartal 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 0,20 (227) 0,34 (391) 0,33 (371) 0,39 (440) 0,30 (333) 

Friesland 0,09 (128) 0,16 (239) 0,22 (321)  0,24 (344) 0,24 (343) 

Drenthe 0,11 (114) 0,16 (170) 0,17 (180) 0,17 (178) 0,22 (236) 

Overijssel 0,18 (468) 0,21 (545) 0,25 (633) 0,26 (667) 0,27 (695) 

Flevoland 0,17 (169) 0,26 (266) 0,30 (301) 0,30 (303) 0,30 (298) 

Gelderland 0,18 (785) 0,20 (892) 0,23 (1.036) 0,24 (1.059) 0,22 (983) 

Utrecht 0,10 (265) 0,16 (438) 0,18 (485) 0,28 (767) 0,34 (917) 

Noord-Holland 0,22 (534) 0,28 (690) NB 0,33 (805) 0,28 (662) 

Zuid-Holland 0,15 (452) 0,19 (577) 0,20 (602) 0,20 (576) 0,19 (554) 

Zeeland 0,34 (286) 0,39 (322) 0,44 (360) 0,44 (358) 0,40 (320) 

Noord-Brabant 0,20 (1.061) 0,23 (1.224) 0,27 (1.410) 0,22 (1.125) 0,20 (1.029) 

Limburg 0,29 (665) 0,34 (767) 0,37 (819) 0,34 (746) 0,39 (830) 

Amsterdam 0,28 (860) 0,35 (1.074) 0,37 (1.139) 0,37 (1.156) 0,29 (904) 

Haaglanden 0,32 (670) 0,34 (723) 0,35 (740) 0,28 (584) 0,32 (673) 

Rotterdam NB 0,64 (1.583) 0,58 (1.415) 0,71 (1.714) 0,68 (1.632) 

Noot: NB = niet bekend / betrouwbaar en wordt daarom weggelaten. 

Correlatie 2005 – 2006 = r = .92, p < .001 (n = 14) 

Correlatie 2006 – 2007 = r = .98, p < .001 (n = 14) 

Correlatie 2007 – 2008 = r = .92, p < .001 (n = 14) 

Correlatie 2008 – 2009 = r = .94, p < .001 (n = 15) 
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Tabel B.8  Aantal onderzoeken uitgevoerd door de Raad voor de 

Kinderbescherming 

Tabel B.8 Aantal onderzoeken per regio uitgevoerd door de Raad voor de Kinderbescherming als 
percentage van het aantal kinderen in de regio, waarbij tussen haakjes het absolute 
aantal wordt weergegeven. 

 Jaartal 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 0,33 (378) 0,37 (425) 0,44 (496) 0,43 (488) 0,41 (462) 
Friesland 0,20 (295) 0,20 (290) 0,36 (521) 0,35 (501) 0,37 (531) 
Drenthe 0,22 (240) 0,24 (259) 0,28 (296) 0,32 (345) 0,35 (368) 
Overijssel 0,41 (1049) 0,44 (1144) 0,49 (1267) 0,54 (1377) 0,52 (1331) 
Flevoland 0,38 (381) 0,18 (184) 0,46 (466) 0,45 (457) 0,45 (449) 
Gelderland 0,26 (1162) 0,27 (1196) 0,37 (1622) 0,40 (1749) 0,43 (1904) 
Utrecht 0,29 (765) 0,35 (944) 0,38 (1010) 0,51 (1364) 0,50 (1345) 
Noord-Holland 0,51 (1247) 0,53 (1295) 0,60 (1446) 0,66 (1577) 0,66 (1577) 
Zuid-Holland 0,07 (221) 0,11 (331) 0,12 (342) 0,14 (401) 0,13 (372) 
Zeeland 0,28 (231) 0,32 (266) 0,44 (361) 0,41 (331) 0,40 (325) 
Noord-Brabant 0,29 (1516) 0,32 (1693) 0,34 (1773) 0,37 (1916) 0,41 (2096) 
Limburg 0,38 (866) 0,45 (1009) 0,53 (1166) 0,57 (1237) 0,61 (1298) 
Amsterdam 0,39 (1214) 0,38 (1193) 0,44 (1361) 0,51 (1587) 0,51 (1575) 
Haaglanden 0,60 (1259) 0,85 (1797) 0,92 (1922) 0,94 (1976) 1,02 (2137) 
Rotterdam 0,49 (1223) 0,62 (1528) 0,77 (1874) 0,82 (1980) 0,75 (1799) 

 

Tabel B.9  Aantal onderzoeken dat uitmondt in rekest OTS 

Tabel B.9 Percentage onderzoeken per regio uitgevoerd door de Raad voor de Kinderbescherming 

dat uitmondt in een rekest tot een OTS-maatregel (met tussen haakjes het absolute 
aantal OTS-rekesten). 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 56,1 (212) 69,1 (294) 75,2 (373) 71,9 (351) 69,7 (322) 

Friesland 50,0 (148) 70,6 (205) 59,9 (312) 69,1 (346) 67,2 (357) 

Drenthe 66,3 (159) 67,7 (175) 64,5 (191) 75,9 (262) 77,2 (284) 

Overijssel 61,6 (647) 70,7 (809) 71,7 (908) 64,9 (894) 67,1 (893) 

Flevoland 55,1 (210) 66,3 (122) 73,6 (343) 75,1 (343) 71,9 (323) 

Gelderland 61,2 (711) 69,7 (833) 69,8 (1.132) 70,8 (1.238) 70,4 (1.341) 

Utrecht 68,3 (523) 68,2 (643) 77,5 (783) 78,9 (1.077) 73,1 (983) 

Noord-Holland 59,6 (744) 62,3 (807) 64,0 (925) 66,7 (1.052) 65,7 (1.036) 

Zuid-Holland 73,8 (163) 73,4 (243) 65,2 (223) 59,4 (238) 61,8 (230) 

Zeeland 66,2 (153) 70,2 (187) 68,1 (246) 65,6 (217) 69,8 (227) 

Noord-Brabant 67,6 (1.025)  70,7 (1.197) 70,4 (1.249) 66,3 (1.271) 72,0 (1.036) 

Limburg 63,7 (552) 67,7 (683) 72,1 (841) 72,4 (895) 74,1 (962) 

Amsterdam 69,2 (840) 67,3 (802) 78,3 (1.066) 75,3 (1.195) 70,4 (1.109) 

Haaglanden 51,0 (643) 52,9 (951) 71,9 (1.381) 67,0 (1.323) 68,4 (1.461) 

Rotterdam 53,4 (653) 59,4 (907) 62,7 (1.175) 66,3 (1.312) 67,1 (1.208) 
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Tabel B.10  Aantal onderzoeken dat uitmondt in rekest MUHP 

Tabel B.10 Percentage onderzoeken per regio uitgevoerd door de Raad voor de 

Kinderbescherming dat uitmondt in een rekest tot MUHP (met tussen haakjes het 
absolute aantal MUHP-rekesten). 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 21,6 (82) 25,5 (108) 30,4 (151) 24,4 (119) 25,3 (117) 

Friesland 9,6 (28) 24,4 (71) 24,6 (128) 21,4 (107) 16,2 (86) 

Drenthe 17,3 (42) 22,7 (59) 23,0 (68) 27,8 (96) 22,8 (84) 

Overijssel 17,2 (180) 19,1 (218) 22,1 (280) 18,9 (260) 18,5 (246) 

Flevoland 17,3 (66) 21,5 (40) 26,8 (125) 35,2 (161) 29,4 (132) 

Gelderland 24,2 (281) 27,2 (325) 27,8 (450) 22,6 (395) 21,5 (409) 

Utrecht 15,1 (115) 17,7 (168) 32,1 (324) 29,9 (408) 24,2 (326) 

Noord-Holland 14,1 (176) 15,7 (204) 24,0 (347) 22,9 (361) 19,4 (306) 

Zuid-Holland 32,0 (71) 26,7 (88) 25,7 (88) 21,4 (86) 24,5 (91) 

Zeeland 34,6 (80) 27,8 (74) 42,9 (155) 37,5 (124) 32,9 (107) 

Noord-Brabant 29,2 (443) 30,4 (515) 33,4 (593) 28,2 (541) 23,5 (492) 

Limburg 24,3 (211) 25,0 (253) 29,0 (338) 30,4 (376) 23,5 (305) 

Amsterdam 12,7 (154) 11,7 (139) 27,0 (367) 22,6 (359) 17,3 (273) 

Haaglanden 18,1 (227) 13,9 (250) 26,1 (501) 24,2 (478) 20,5 (438) 

Rotterdam 18,3 (224) 18,8 (287) 25,6 (480) 26,6 (526) 25,0 (450) 

 

Tabel B.11  Aantal geaccepteerde aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg 

Tabel B.11 Aantal geaccepteerde aanmeldingen bij Bureau jeugdzorg per regio ten opzichte van 
het aantal kinderen in de regio (met tussen haakjes het absolute aantal geaccepteerde 
aanmeldingen). 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen NB 0,7 (753) 0,8 (915) 1,5 (1.731) 2,7 (3.018) 
Friesland NB 1,7 (2.514) 1,7 (2.506) 2,0 (2.930) 2,0 (2.914) 
Drenthe NB 1,6 (1.704) 1,6 (1.735) 1,7 (1.821) 1,7 (1.816)  
Overijssel NB 1,2 (3.090) 1,6 (4.207) 1,3 (3.386) 1,3 (3.315) 
Flevoland NB 1,7 (1.689) 1,8 (1.810) 1,3 (1.334) 1,2 (1.172) 
Gelderland NB  1,3 (5.657) 1,4 (6.195) 1,2 (5.401) 1,8 (7.842) 
Utrecht NB NB NB NB NB   
Noord-Holland NB 1,2 (2.813) 1,6 (3.966) 2,1 (5.148) 2,1 (5.006) 
Zuid-Holland NB NB NB NB NB   
Zeeland NB 1,2 (1.014) 1,4 (1.165) 1,1 (922) 2,2 (1.804) 
Noord-Brabant NB NB NB NB NB   
Limburg NB 1,3 (2.858) 1,6 (3.464) 2,0 (4.281) 2,7 (5.664) 
Amsterdam NB 1,5 (4.684) 1,7 (5.200) 2,2 (6.911) 1,8 (5.649) 
Haaglanden NB NB NB NB NB   
Rotterdam NB 1,3 (3.172) 1,5 (3.754) 1,6 (3.890) 2,0 (4.684) 

Noot: NB = niet bekend / betrouwbaar en wordt daarom weggelaten. 

  



Tabellen 

82 

Tabel B.12  Aantal geregistreerde adviezen AMK 

Tabel B.12 Aantal geregistreerde adviezen per regio ten opzichte van het aantal gezinnen in de 

regio (met tussen haakjes het absolute aantal geregistreerde adviezen). 

  Jaartal 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 1,11 (706) 1,15 (726) 1,26 (795) 1,90 (1.186) 2,18 (1.354) 

Friesland 0,75 (570) 0,54 (409) 0,70 (534) 1,13 (860) 0,99 (751) 

Drenthe 1,11 (650) 1,03 (592) 1,25 (718) 1,33 (768) 1,54 (890) 

Overijssel 1,22 (1.640) 1,12 (1.495) 1,32 (1.770) 1,34 (1.807) 1,40 (1.878) 

Flevoland 1,85 (994) 1,72 (932) 1,64 (890) 2,07 (1.130) 1,86 (1.014) 

Gelderland 0,99 (2.311) 1,03 (2.420) 1,24 (2.903) 1,27 (2.973) 2,11 (4.919) 

Utrecht 1,22 (1.735) 1,18 (1.691) 1,32 (1.902) 1,30 (1.895) 1,64 (2.397) 

Noord-Holland 1,38 (1.801) 1,48 (1.935) 1,69 (2.210) 1,90 (2.490) 1,92 (2.520) 

Zuid-Holland 0,98 (1.551) 1,10 (1.739) 1,43 (2.241) 1,63 (2.550) 2,06 (3.222) 

Zeeland 0,80 (349) 0,56 (245) 0,69 (298) 1,11 (479) 0,99 (423) 

Noord-Brabant 0,77 (2.178) 0,91 (2.579) 1,59 (4.493) 1,56 (4.400) 2,01 (5.663) 

Limburg 0,52 (667) 0,45 (568) 0,46 (581) 0,42 (525) 0,49 (592) 

Amsterdam 0,95 (1.688) 0,94 (1.690) 1,19 (2.131) 1,40 (2.516) 1,64 (2.944) 

Haaglanden 1,56 (1.806) 1,81 (2.122) 2,00 (2.347) 1,79 (2.103) 1,62 (1.917) 

Rotterdam 1,29 (1.829) 1,52 (2.139) 1,48 (2.053) 1,41 (1.952) 1,46 (2.017) 

 

Tabel B.13  Aantal geregistreerde consulten AMK 

Tabel B.13 Aantal geregistreerde consulten per regio ten opzichte van het aantal gezinnen in de 
regio (met tussen haakjes het absolute aantal geregistreerde adviezen). 

  Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 0,66 (417) 0,60 (377) 0,66 (416) 0,55 (345) 0,72 (444) 

Friesland 0,37 (282) 0,44 (335) 0,46 (350) 0,50 (378) 0,54 (406) 

Drenthe 0,26 (149) 0,26 (150) 0,37 (214) 0,57 (327) 0,74 (426) 

Overijssel 0,20 (265) 0,20 (270) 0,24 (327) 0,31 (413) 0,28 (379) 

Flevoland 0,59 (319) 0,54 (293) 0,69 (376) 0,58 (314) 0,53 (288) 

Gelderland 0,27 (631) 0,26 (616) 0,31 (724) 0,31 (726) 0,40 (939) 

Utrecht 0,47 (667) 0,52 (749) 0,51 (737) 0,51 (737) 0,46 (667) 

Noord-Holland 0,37 (480) 0,47 (610) 0,39 (505) 0,57 (747) 0,54 (711) 

Zuid-Holland 0,28 (442) 0,29 (461) 0,37 (587) 0,50 (792) 0,61 (951) 

Zeeland 0,10 (43) 0,10 (44) 0,37 (161) 0,26 (111) 0,23 (98) 

Noord-Brabant 0,26 (745) 0,10 (288) 0,27 (773) 0,46 (1.294) 0,51 (1.431) 

Limburg 0,49 (641) 0,37 (472) 0,71 (893) 0,84 (1.044) 0,86 (1.056) 

Amsterdam 0,37 (664) 0,47 (840) 0,57 (1.023) 0,53 (957) 0,79 (1.426) 

Haaglanden 0,27 (309) 0,18 (211) 0,27 (322) 0,38 (443) 0,58 (690) 

Rotterdam 0,13 (183) 0,15 (211) 0,27 (369) 0,38 (528) 0,33 (452) 
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Tabel B.14  Aantal geregistreerde meldingen AMK 

Tabel B.14 Aantal geregistreerde meldingen per regio ten opzichte van het aantal gezinnen in de 

regio (met tussen haakjes het absolute aantal geregistreerde adviezen). 

  Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 0,69 (438) 0,73 (463) 0,83 (520) 0,71 (443) 0,82 (511) 

Friesland 0,59 (450) 0,76 (575) 1,07 (817) 1,22 (924) 1,35 (1.023) 

Drenthe 0,61 (351) 0,83 (479) 1,04 (598) 1,04 (603) 0,89 (512) 

Overijssel 0,54 (726) 0,67 (900) 0,89 (1.204) 0,83 (1.118) 0,74 (1.001) 

Flevoland 0,75 (404) 0,82 (444) 0,82 (444) 0,81 (440) 1,09 (593) 

Gelderland 0,50 (1.171) 0,56 (1.325) 0,59 (1.385) 0,55 (1.278) 0,54 (1.255) 

Utrecht 0,40 (565) 0,38 (544) 0,48 (686) 0,56 (809) 0,58 (840) 

Noord-Holland 0,79 (1.034) 0,91 (1.195) 0,97 (1.271) 0,81 (1.066) 0,92 (1.212) 

Zuid-Holland 0,80 (1.272) 0,95 (1.505) 1,25 (1.968) 1,58 (2.474) 1,76 (2.754) 

Zeeland 0,53 (233) 0,77 (335) 0,93 (402) 0,80 (347) 0,88 (377) 

Noord-Brabant 0,58 (1.657) 0,86 (2.443) 1,06 (3.001) 0,76 (2.149) 0,73 (2.057) 

Limburg 0,28 (368) 0,31 (402) 0,39 (486) 0,38 (469) 0,41 (495) 

Amsterdam 0,29 (522) 0,36 (651) 0,39 (706) 0,36 (656) 0,36 (644) 

Haaglanden 0,81 (939) 0,89 (1.040) 1,13 (1.330) 1,34 (1.572) 1,50 (1.770) 

Rotterdam 0,86 (1.210) 1,08 (1.514) 1,52 (2.114) 1,31 (1.808) 1,11 (1.530) 

 

Tabel B.15  Geslacht 

Tabel B.15 Aantal meisjes per jongen (ratio), weergegeven per regio voor de jaren 2005 tot en met 
2009 (bron: CBS). 

 

Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 

Friesland 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Drenthe 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Overijssel 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Flevoland 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 

Gelderland 0,95 0,96 0,95 0,95 0,95 

Utrecht 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Noord-Holland 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 

Zuid-Holland 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Zeeland 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 

Noord-Brabant 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Limburg 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 

Amsterdam 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 

Den Haag 0,95 0,95 0,96 0,95 0,95 

Rotterdam 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

 

  



Tabellen 

84 

Tabel B.16 en B.17  Opleidingsniveau 

In Tabel B.16 wordt het percentage kinderen dat regulier basis onderwijs volgt per 

regio weergegeven sinds 2005. 

Tabel B.16 Percentage kinderen dat regulier basisonderwijs volgt ten opzichte van het totaal 
aantal kinderen dat basisonderwijs volgt, per regio sinds 2005 (bron: CBS). 

 

Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 97,2 97,3 97,2 97,2 97,3 

Friesland 96,6 96,7 96,8 96,9 96,9 

Drenthe 97,2 97,4 97,7 97,8 97,6 

Overijssel 96,6 96,7 96,9 96,9 97,0 

Flevoland 96,5 96,6 96,8 96,9 96,9 

Gelderland 97,0 97,1 97,1 97,1 97,2 

Utrecht 97,3 97,4 97,5 97,6 97,6 

Noord-Holland 97,0 97,2 97,3 97,5 97,5 

Zuid-Holland 97,2 97,3 97,4 97,5 97,5 

Zeeland 97,3 97,5 97,6 97,6 97,6 

Noord-Brabant 96,7 96,9 97,0 97,0 97,1 

Limburg 96,7 96,8 96,8 96,8 96,7 

Amsterdam 96,5 96,7 96,9 97,1 97,4 

Den Haag 96,7 96,7 96,8 97,0 97,2 

Rotterdam 96,9 97,0 97,1 97,2 97,3 

In Tabel B.17 wordt het percentage kinderen dat HAVO/VWO onderwijs volgt ten 

opzichte van het totaal aantal leerlingen op het voortgezet onderijs, uitgesplitst per 

regio en per schooljaar sinds 2005. 

Tabel B.17 Percentage kinderen dat HAVO/VWO onderwijs volgt ten opzichte van het totaal aantal 
leerlingen op het VO, sinds 2005 per regio (bron: CBS). 

 

Schooljaar 

 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Groningen 32,4 31,5 33,0 33,3 33,4 

Friesland 29,2 28,6 29,5 30,5 31,6 

Drenthe 31,2 30,2 31,2 32,3 32,2 

Overijssel 30,2 30,3 31,2 32,0 32,3 

Flevoland 23,6 24,5 26,4 28,1 29,1 

Gelderland 31,4 31,7 32,5 33,6 34,2 

Utrecht 34,9 34,4 35,4 36,6 37,4 

Noord-Holland 33,8 33,1 34,1 34,9 35,2 

Zuid-Holland 33,3 32,7 33,8 35,1 35,8 

Zeeland 28,9 28,8 30,6 31,4 31,9 

Noord-Brabant 31,5 32,0 33,3 34,2 35,1 

Limburg 32,9 33,1 34,3 35,3 35,9 

Amsterdam 28,2 28,0 29,4 30,1 31,1 

's-Gravenhage 28,7 30,0 29,9 30,6 31,2 

Rotterdam 25,5 25,6 26,4 27,8 27,8 
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Tabel B.18  Eenouderhuishoudens 

Tabel B.18 Percentage eenouderhuishoudens ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de 

regio‟s sinds 2005 (bron: CBS). 

 

Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 15,8 16,2 16,6 17,1 17,3 

Friesland 12,5 12,8 13,1 13,6 13,9 

Drenthe 11,6 12,1 12,6 13,1 13,4 

Overijssel 10,7 11,0 11,3 11,6 11,9 

Flevoland 16,6 17,3 17,7 17,7 18,0 

Gelderland 11,3 11,7 12,0 12,2 12,6 

Utrecht 13,1 13,4 13,5 13,8 14,0 

Noord-Holland 12,9 13,3 13,4 13,8 14,1 

Zuid-Holland 11,5 11,9 12,2 12,6 12,9 

Zeeland 12,5 12,9 13,1 13,5 13,8 

Noord-Brabant 11,9 12,3 12,6 12,9 13,2 

Limburg 13,4 13,8 14,3 14,7 15,2 

Amsterdam 25,1 25,3 25,2 25,1 25,3 

Den Haag 21,3 21,5 21,6 21,6 21,6 

Rotterdam 24,0 24,3 24,5 24,6 24,9 

 

Tabel B.19 Correlaties en significantieniveaus voor de percentage eenoudergezinnen en het 
percentage (%) OTS-maatregelen en percentage (%) MUHP‟en ten opzichte van de 
totale kind bevolking. 

 

Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

% OTS 
r = .58  
p < .05 

r = .61 
p < .05 

r = .58 
p < .01 

r = .57 
p < .01 

r = .50 
p < .06 

% MUHP 
r = .54 
p < .05 

r = .55 
p < .05 

r = .60 
p < .02 

r = .64 
p < .01 

r = .81 
p < .001 

 

Tabel B.20  Niet-Westerse achtergrond 

Tabel B.20 Percentage inwoners van een regio met een niet-Westerse achtergrond (%), per regio 
per kalenderjaar 2005 (bron: CBS). 

 

Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 5,5 5,5 5,4 5,5 5,6 

Friesland 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 

Drenthe 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 

Overijssel 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 

Flevoland 16,7 17,2 17,5 17,8 18,2 

Gelderland 6,2 6,2 6,2 6,3 6,4 

Utrecht 10,9 11,1 11,3 11,4 11,6 

Noord-Holland 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 

Zuid-Holland 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 

Zeeland 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 

Noord-Brabant 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 

Limburg 5,2 5,2 5,2 5,3 5,4 

Amsterdam 24,7 25,0 25,2 25,5 25,8 

Den Haag 20,8 21,2 21,4 21,7 22,2 

Rotterdam 23,5 23,7 24,0 24,3 24,7 
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Tabel B.21 Correlaties en significantieniveaus voor de percentage niet-Westerse inwoners en het 
percentage (%) OTS-maatregelen en percentage (%) MUHP‟en ten opzichte van de 
totale kind bevolking. 

 

Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

% OTS 
r = .61  
p < .05 

r = .62 
p < .05 

r = .57 
p < .05 

r = .55 
p < .05 

r = .49 
p =.06 

% MUHP 
r = .46 

ns 
r = .53 
p < .05 

r = .63 
p < .05 

r = .50 
p =.06 

r = .81 
p < .001 

 

Tabel B.22  Inkomen 

Voor de regio‟s Zuid-Holland en Noord-Holland geldt dat de gemiddelde inkomens 

van de inwoners in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam meetellen voor het 

gemiddelde. Door de manier waarop de cijfers aangeleverd worden is het niet 

mogelijk om te corrigeren voor de inkomens van de inwoners in Amsterdam, Den 

Haag en Rotterdam. De gemiddelde inkomens van Zuid-Holland en Den Haag en 

Rotterdam wijken echter weinig af. Hetzelfde geldt voor de inkomens van alle 

inwoners in Noord-Holland en de afzonderlijke inwoners van Amsterdam. Indien 

correcties mogelijk waren geweest, zouden deze dus niet veel hebben veranderd 

aan de gemiddeldes van de regio‟s Zuid-Holland en Noord-Holland. 

Er zijn slechts gegevens beschikbaar voor de jaren 2005 tot 2007. 

Tabel B.22 Gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon (bron: CBS). 

 

Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 11.500 12.200 12.900 NB NB 

Friesland 11.500 12.200 13.000 NB NB 

Drenthe 11.900 12.600 13.400 NB NB 

Overijssel 11.700 12.300 13.200 NB NB 

Flevoland 11.600 12.300 13.300 NB NB 

Gelderland 12.300 13.000 14.000 NB NB 

Utrecht 13.600 14.400 15.500 NB NB 

Noord-Holland 13.600 14.300 15.500 NB NB 

Zuid-Holland 13.000 13.700 14.800 NB NB 

Zeeland 12.400 13.000 14.100 NB NB 

Noord-Brabant 12.700 13.400 14.500 NB NB 

Limburg 12.300 12.900 13.700 NB NB 

Amsterdam 13.300 14.000 15.000 NB NB 

Den Haag 13.400 14.100 15.100 NB NB 

Rotterdam 12.600 13.200 14.200 NB NB 

 

Tabel B.23  Stedelijkheid 

Een maat voor (on)stedelijkheid van een gebied is de mate waarin er landbouw wordt 

bedreven. 

Bij het CBS is in beperkte mate informatie beschikbaar over de mate waarin 

landbouw in een regio een rol speelt. In Tabel B.23 wordt de ratio aantal are 

landbouwgrond ten opzichte van het aantal inwoners in een regio weergegeven voor 

2005. 
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Tabel B.23 De ratio van de hoeveelheid are landbouwgrond ten opzichte van het aantal inwoners 
in een regio, voor 2005 (bron: CBS).  

 

Landbouw naar ratio 

Groningen 2.883 

Friesland 3.661 

Drenthe 3.161 

Overijssel 1.897 

Flevoland 2.482 

Gelderland 1.227 

Utrecht 590 

Noord-Holland 882 

Zuid-Holland 872 

Zeeland 3.166 

Noord-Brabant 1.074 

Limburg 909 

Amsterdam 224 

Den Haag 116 

Rotterdam 137 

 

Tabel B.24 en B.25 Duur maatregel 

Tabel B.24 Gemiddelde duur van de OTS in dagen voor maatregelen die in een kalenderjaar zijn 
afgesloten, opgesplitst per regio. 

  Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 1.028 1.066 957 1.017 1.056 

Friesland 1.264 1.226 936 1.096 1.074 

Drenthe 1.340 1.090 1.208 1.202 932 

Overijssel 1.327 1.121 1.088 1.025 1.210 

Flevoland 1.367 1.321 1.224 1.055 1.025 

Gelderland 1.346 1.343 1.143 1.272 1.190 

Utrecht 1.114 1.289 1.349 906 939 

Noord-Holland 1.257 1.171 1.139 NB 1.091 

Zuid-Holland 1.702 1.651 2.018 1.526 1.574 

Zeeland 1.643 1.092 1.205 1.235 1.321 

Noord-Brabant 1.188 1.215 1.025 1.046 1.038 

Limburg 1.374 1.258 1.680 1.188 1.100 

Amsterdam 1.115 558 812 929 961 

Haaglanden 1.272 1.928 1.691 1.291 1.253 

Rotterdam 1.175 1.221 1.069 1.008 993 

Noot: NB = niet bekend / betrouwbaar en wordt daarom weggelaten. 
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Tabel B.25 Gemiddelde duur van MUHP‟en in dagen voor machtigingen die in een kalenderjaar 
zijn afgesloten, opgesplitst per regio. 

  Jaartal 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Groningen 177 161 NB NB NB 

Friesland 221 158 151 159 142 

Drenthe 217 162 109 144 124 

Overijssel 195 156 173 147 160 

Flevoland NB 122 92 208 123 

Gelderland 148 152 130 145 169 

Utrecht 138 145 126 101 119 

Noord-Holland 128 133 NB NB NB 

Zuid-Holland 167 135 136 149 175 

Zeeland 170 176 189 185 195 

Noord-Brabant 174 177 147 158 171 

Limburg 196 187 177 NB 170 

Amsterdam NB NB NB NB NB 

Haaglanden 131 120 123 153 160 

Rotterdam 114 130 113 129 156 

Noot: NB = niet bekend / betrouwbaar en wordt daarom weggelaten. 
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Bijlage 2 – uitslag enquête 

Tabellen thema ‘Signalering en melding’ 

Is de meldingsdrempel veranderd? 

 Ja Nee Totaal 

> BJZ/LWI 33 9 42 
> RvdK 9 8 17 
> Kinderrechters 16 4 20 

Totaal 58 21 79 

 

Is signalering van kindermishandeling door externe partijen verbeterd? 

 Ja Nee Totaal 

> BJZ/LWI 29 13 42 
> RvdK 13 4 17 
> Kinderrechters 13 7 20 

Totaal 55 24 79 

 

Tabellen thema ‘Achtergrond cliënten’ 

Is er de afgelopen vijf jaar een verandering opgetreden in het aantal probleemgezinnen? 

 Ja Nee Totaal 

> BJZ/LWI 15 27 42 
> RvdK 8 9 17 
> Kinderrechters 11 9 20 

Totaal 34 45 79 

 

Is er de afgelopen vijf jaar een verandering opgetreden in de (ernst) van de problematiek van 
gezinnen? 

 Ja Nee Totaal 

> BJZ/LWI 11 31 42 
> RvdK 5 12 17 
> Kinderrechters 6 14 20 

Totaal 22 57 79 

 

Is er de afgelopen vijf jaar een verandering opgetreden in de (culturele) achtergrond van 
cliënten? 

 Ja Nee Totaal 

> BJZ/LWI 3 39 42 
> RvdK 3 14 17 
> Kinderrechters 4 16 20 

Totaal 10 69 79 

 

Sinds 2005 worden meer gezinnen met een gemiddelde of hoge Sociaal Economische Status 
aangemeld. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 12 12 18 42 
> RvdK 1 6 10 17 
> Kinderrechters 1 6 13 20 

Totaal 14 24 41 79 
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Sinds 2005 worden meer twee -ouder gezinnen aangemeld. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 7 13 22 42 
> RvdK 0 6 11 17 
> Kinderrechters 7 6 7 20 

Totaal 14 25 40 79 

 

Tabellen thema ‘Werkprocessen instroom’ 

Door het project Afstemming Werkwijze in de keten is het aanmeldproces voor kinderen bij 
Bureau Jeugdzorg makkelijker geworden. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 12 4 26 42 
> RvdK 8 2 7 17 
> Kinderrechters 6 7 7 20 

Totaal 26 13 40 79 

 

Sinds de oprichting van één centrale toegangspoort in de vorm van Bureau Jeugdzorg is het voor 
aanmelders duidelijker geworden waar ze een kind waar zorgen over zijn aan kunnen melden. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 21 5 16 42 
> RvdK     
> Kinderrechters     

Totaal 21 5 16 42 

 

De acceptatieregels zijn sinds 2005 dermate veranderd dat naar verhouding meer aangemelde 
kinderen als cliënt worden geaccepteerd. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 12 13 17 42 
> RvdK     
> Kinderrechters     

Totaal 12 13 17 42 

 

Tabellen thema ‘Werkprocessen doorstroom’ 

De toevoeging van het AMK aan Bureau Jeugdzorg heeft gezorgd voor een betere doorstroming 
van cliënten. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 22 4 16 42 
> RvdK     
> Kinderrechters     

Totaal 22 4 16 42 

 

De toevoeging van het AMK aan Bureau Jeugdzorg heeft gezorgd voor een verhoogde instroom 
van cliënten bij de Raad voor de Kinderbescherming. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK 3 12 2 17 
> Kinderrechters     

Totaal 3 12 2 17 
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De veranderingen in het werk- of beslissingsproces rondom de uitstroom van een cliënt (naar 
aanleiding van het project Afstemming Werkwijze in de Keten) hebben ertoe geleid dat er vaker 
raadsonderzoeken worden aangevraagd. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 9 9 24 42 
> RvdK 0 13 4 17 
> Kinderrechters     

Totaal 9 22 28 59 

 

Het proces voor het aanmelden van cliënten voor een raadsonderzoek is door het project 
Afstemming Werkwijze in de Keten makkelijker geworden. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 20 8 14 42 
> RvdK 0 15 2 17 
> Kinderrechters     

Totaal 20 23 22 59 

 

De invoering van COBOS heeft ervoor gezorgd dat de besluitvorming over casussen sneller en 
efficiënter verloopt. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK 11 4 2 17 
> Kinderrechters     

Totaal 11 4 2 17 

 

De regels rondom het uitbrengen van een verzoek voor het opleggen van een OTS-maatregel of 
MUHP zijn sinds 2005 dermate veranderd dat dit heeft geleid tot een toename van het aantal 
verzoeken dat wordt uitgegeven. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK 1 13 3 17 
> Kinderrechters     

Totaal 1 13 3 17 

 

De toename van het aantal opgelegde OTS-maatregelen en MUHP ‟en is grotendeels te verklaren 
door een toename van het aantal verzoeken voor een kinderbeschermingsmaatregel van de Raad 
voor de Kinderbescherming. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK     
> Kinderrechters 15 2 3 20 

Totaal 15 2 3 20 

 

Door het vooruit inplannen van zittingen kunnen meer kinderbeschermingszaken behandeld 
worden. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK     
> Kinderrechters 6 8 6 20 

Totaal 6 8 6 20 
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Tabel thema ‘Uitstroom’ 

De versterkte toetsende taak van de Raad zorgt voor een toename in het aantal verlengingen van 
OTS- maatregelen of MUHP‟en. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK 4 6 7 17 
> Kinderrechters     

Totaal 4 6 7 17 

 

Tabellen thema ‘Methodiek en training’ 

Er is binnen uw organisatie de laatste vijf jaar veel ontwikkeld aan producten. Medewerkers 
worden getraind in het gebruik van deze producten. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 31 4 7 42 
> RvdK 17 0 0 17 
> Kinderrechters 3 13 4 20 

Totaal 51 17 11 79 

 

Medewerkers die reeds voor 2005 werkzaam waren kunnen nog steeds hun oude methodieken/ 
procedures toepassen. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 9 30 3 42 
> RvdK 0 17 0 17 
> Kinderrechters     

Totaal 9 47 3 59 

 

Door de invoering van een gestructureerde methodiek is het voor gezinsvoogden duidelijker 
geworden wanneer ze een MUHP dienen aan te vragen. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 17 14 11 42 
> RvdK     
> Kinderrechters     

Totaal 17 14 11 42 

 

In de afgelopen jaren is de Deltamethode gefaseerd ingevoerd als methodiek voor gezinsvoogdij. 
De Deltamethode legt de nadruk op het in stand houden van de ouder-kind relatie. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 21 12 9 42 
> RvdK     
> Kinderrechters     

Totaal 21 12 9 42 

 

In de Deltamethode is meer aandacht voor risicotaxatie dan vroeger. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 37 3 2 42 
> RvdK     
> Kinderrechters     

Totaal 37 3 2 42 

 

Een versterkte nadruk op risicotaxatie heeft de afgelopen vijf jaar geleid tot een toename in het 
aantal gezinnen waarvoor een verzoek voor een OTS-maatregel of MUHP wordt afgegeven. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK 5 6 6 17 
> Kinderrechters     

Totaal 5 6 6 17 
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De invoering van de Delta- methode heeft gezorgd voor een toename van het aantal MUHP‟en 
dat door gezinsvoogden wordt aangevraagd. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 2 34 6 42 
> RvdK 0 12 5 17 
> Kinderrechters     

Totaal 2 46 11 59 

 

Tabellen thema ‘Werkdruk’ 

De werkdruk is door het project Afstemming Werkwijze in de Keten afgenomen. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 1 29 12 42 
> RvdK 2 13 2 17 
> Kinderrechters 0 19 1 20 

Totaal 3 61 15 79 

 

De werkdruk zorgt er voor dat het aantal cliënten waarvoor een Raadsonderzoek wordt 
aangevraagd, is toegenomen. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 8 20 14 42 
> RvdK 2 14 1 17 
> Kinderrechters 1 16 3 20 

Totaal 11 50 18 79 

 

Tabellen thema ‘Samenwerking met ketenpartners’ 

De samenwerking met andere ketenpartners is door het project Afstemming Werkwijze in de 
Keten (onderdeel van het programma Beter Beschermd) verbeterd. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 19 5 18 42 
> RvdK 17 0 0 17 
> Kinderrechters 11 5 4 20 

Totaal 47 10 22 79 

 

Het gezamenlijk uitvoeren van taken met andere ketenpartners leidt tot efficiëntere werkwijzen. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK 9 2 6 17 
> Kinderrechters     

Totaal 9 2 6 17 

 

Door het project Afstemming Werkwijze in de Keten (onderdeel van het project Beter Beschermd) 
worden werkzaamheden efficiënter uitgevoerd. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK 11 5 1 17 
> Kinderrechters     

Totaal 11 5 1 17 
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De informatie-uitwisseling met andere ketenpartners is naar aanleiding van het project 
Informatiemanagement (onderdeel van het programma Beter Beschermd) verbeterd. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 14 6 22 42 
> RvdK 13 3 1 17 
> Kinderrechters 11 4 5 20 

Totaal 38 13 28 79 

 

Snellere informatie uitwisseling (bijv. door middel van Elektronisch Berichten Verkeer) heeft ertoe 
geleid dat meer cliënten behandeld kunnen worden in minder tijd. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK 10 3 4 17 
> Kinderrechters     

Totaal 10 3 4 17 

 

Door de veranderingen in samenwerking en informatie-uitwisseling is het werk efficiënter 
geworden en kunnen er meer kinderen per jaar geholpen worden. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 10 13 19 42 
> RvdK 12 2 3 17 
> Kinderrechters 4 9 7 20 

Totaal 26 24 29 79 

 

Efficiëntere werkwijzen in de keten leiden tot een toename van het aantal verzoeken bij de 
kinderechter voor het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK 3 11 3 17 
> Kinderrechters     

Totaal 3 11 3 17 

 

Tabellen thema ‘Regelgeving’ 

De criteria voor het uitspreken van een OTS-maatregel of een MUHP zijn sinds 2005 dermate 
veranderd dat dit heeft geleid tot een toename van het aantal verzoeken dat wordt uitgegeven. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK     
> Kinderrechters 2 11 7 20 

Totaal 2 11 7 20 

 

De invoering van wettelijke normtijden voor de doorlooptijden voor een 
kinderbeschermingsmaatregel heeft voor een toename van het aantal OTS-maatregelen en 
MUHP‟ en gezorgd. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK     
> Kinderrechters 2 11 7 20 

Totaal 2 11 7 20 
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Sinds de invoering van de WJZ wordt vaker een verlenging van de OTS-maatregel of MUHP 
aangevraagd. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI     
> RvdK     
> Kinderrechters 9 2 9 20 

Totaal 9 2 9 20 

 

Tabellen thema ‘Omringend zorgveld’ 

Er is minder(niet geïndiceerd) zorgaanbod in het voorliggende veld beschikbaar? 

 Ja Nee Totaal 

> BJZ/LWI 17 25 42 
> RvdK 6 11 17 
> Kinderrechters 2 18 20 

Totaal 25 54 79 

 

Het aanbod van preventieve hulpverlening is sinds 2005 in de regio vergroot. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 12 14 16 42 
> RvdK 4 9 4 17 
> Kinderrechters 8 5 7 20 

Totaal 24 28 27 79 

 

De beschikbaarheid van zorgaanbod in de regio is van invloed op de beslissing tot het aanvragen 
van een Raadsonderzoek. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 10 17 15 42 
> RvdK 6 9 2 17 
> Kinderrechters 11 5 4 20 

Totaal 27 31 21 79 

 

Sinds 2005 (invoering van WJZ) is het zorgaanbod in de regio uitgebreid qua diversiteit. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 19 19 4 42 
> RvdK 3 9 5 17 
> Kinderrechters 11 5 4 20 

Totaal 33 33 13 79 

 

Tabellen thema ‘Wachtlijsten’ 

De wachtlijsten in onze regio voor het uitvoeren van een raadsonderzoek zijn verminderd sinds 
2005. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 12 12 18 42 
> RvdK 9 3 5 17 
> Kinderrechters 5 7 8 20 

Totaal 26 22 31 79 

 

Sinds 2005 zijn de wachtlijsten in de regio korter geworden. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 10 21 11 42 
> RvdK 9 2 6 17 
> Kinderrechters 5 9 6 20 

Totaal 24 32 23 79 
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Tabellen thema ‘Denkbeelden over maatregelen’ 

In de regio waar ik werk ligt de nadruk op de veiligheid van het kind, waardoor men mogelijk 
eerder uit huis plaatst. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 11 12 19 42 
> RvdK 4 5 8 17 
> Kinderrechters 8 3 9 20 

Totaal 23 20 36 79 

 

In de regio waar ik werk wil men zo lang mogelijk het kind bij de ouders houden, ook als dit 
beperkte risico‟s met zich meebrengt. 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 15 12 15 42 
> RvdK 5 10 2 17 
> Kinderrechters 7 3 10 20 

Totaal 27 25 27 79 

 

Tabellen thema ‘Maatschappelijke gebeurtenissen’ 

Sinds individuele gezinsvoogden niet meer persoonlijk aangesproken kunnen worden over het 
handelingsplan voor een kind, durven medewerkers weer vaker alternatieve vormen van 
hulpverlening in plaats van een uithuisplaatsing aan te vragen 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 4 26 12 42 
> RvdK 0 9 8 17 
> Kinderrechters     

Totaal 4 35 20 59 

 

Er zijn de afgelopen jaren een aantal persgevoelige zaken geweest, zoals de zaak Savanna. 
Deze gebeurtenissen zorgen voor een verlaagde drempel voor het aanvragen van een MUHP 

 Ja Nee Weet niet Totaal 

> BJZ/LWI 22 14 6 42 
> RvdK 2 11 4 17 
> Kinderrechters 9 9 2 20 

Totaal 33 34 12 79 

 


