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Bijlage 1. Rapport NJI 'vraag, aanbod en sturing in de jeugdzorg', Haarlem 
Toezegging resultaten onderzoek NJI

Geachte leden van de commissie Samenleving,

In de vergadering van de commissie Samenleving van 24 november 2016 heb ik 
toegezegd om, op verzoek van de heer Smit (OPH), de commissie te informeren 
over de resultaten van het onderzoek van NJI dat toen net gestart was.
Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft, in opdracht van het College, onderzoek 
gedaan naar het feitelijk- en verwacht zorggebruik van jeugdigen met een hulpvraag 
binnen de gemeente Haarlem. Aan dit onderzoek hebben 77 partners op het gebied 
van specialistische jeugdhulp, kinderopvang, onderwijs en welzijn hun 
medewerking verleend. Bijgaand stuur ik u het eindrapport toe.

De afgelopen j aren heeft de decentralisatie in het teken gestaan van een zachte 
landing. Zorgcontinuïteit heeft centraal gestaan en budgetten zijn verdeeld op basis 
van historisch verbruik. Mede hierdoor was er nog onvoldoende zicht op de 
verbinding van het verbruik met de feitelijke hulpvraag van onze jeugdigen binnen 
de gemeente Haarlem. Om adequaat te kunnen sturen op het zorglandschap is het 
van belang dat we een beeld ontwikkelen op deze onderwerpen.

Doelstelling
Gemeenten verschillen in bevolkingssamenstelling. Het college heeft zich tot doel 
gesteld om op basis van deze unieke kenmerken gericht beleid te voeren, zodat elke 
jeugdige tijdig passende hulp ontvangt en escalatie van problemen wordt 
voorkomen.
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Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14023



Haarlem
2

Om meer zicht te krijgen op het stelsel heeft het NJI de volgende drie onderwerpen 
onderzocht:
• Het verzorgen van een nulmeting van het huidige jeugdzorggebruik en de te 

verwachten hulpbehoefte om zodoende de zorgvraagontwikkeling op 
wijkniveau te kunnen volgen;

• Inzage in de verwijzingen naar de specialistische hulp in, en hoe dat zich 
verhoudt tot, de rest van Nederlandse gemeenten;

• Inzage in hoe de zorgvraag en -behoefte samenhangt met wat aanbieders aan 
interventies inzetten.

Conclusie

Vraagontwikkeling
In Nederland heeft 10,7% van de jeugdigen in 2016 gebruik gemaakt van een vorm 
van specialistische jeugdhulp. Daarnaast maakte 1,7% van de jeugdigen gebruik 
van een vorm van jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. Vergeleken met dit 
landelijk gemiddelde ligt het feitelijk jeugdhulp gebruik in de gemeente Haarlem 
lager, namelijk 8,8%. Op basis van de onderzochte sociaal-demografische 
kenmerken komt uit het rapport van het NJI naar voren dat het feitelijk zorggebruik 
in de gemeente Haarlem daarmee lager ligt van verwacht. Het feitelijk zorggebruik 
stijgt wel ten opzichte van 2015 (8,1%).

Kijkend naar de ernstige problemen lijkt er relatief meer sprake te zijn van 
voortijdig schoolverlaters, kindermishandeling en autisme. Gedragsstoornissen, 
ADHD, middelengebruik en gameverslaving komen minder vaak voor dan het 
landelijk gemiddelde.

Verwijzingen
De meeste jeugdigen zijn verwezen door de huisarts (44%) Verder valt in Haarlem 
op dat er relatief veel verwezen wordt door gecertificeerde instellingen, ten opzichte 
van de rest van Nederland (25% vs. 12%).

Interventies
Door middel van een vragenlijst is bij onze maatschappelijke partners uitgevraagd 
welke interventies zij gebruiken en of deze interventies bewezen effectief zijn.
Uit de analyse blijkt dat bijna de helft (47%) van de ingezette interventies bekend is 
als effectieve interventie bij één van de verschillende kenniscentra.

Uit het rapport van het NJI blijkt verder dat ondersteuning voornamelijk wordt 
gegeven op plekken waar jeugdigen ook komen, zoals op school, in de wijk of 
thuis.
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Afsluiting
■Ik wil de transformatie agenda een steviger basis geven en sterker commitment 
krijgen van onze maatschappelijke partners. Hiertoe ondersteunt het NJI ons in de 
tweede fase bij de totstandkoming van een bestuurlijke agenda voor de verdere 
transformatie van het jeugddomein. Door middel van het uitgevoerde onderzoek, in 
combinatie met bestuurlijke gesprekken met onze maatschappelijke partners, wordt 
er gemeenschappelijk een gedragen transformatie agenda ontwikkeld voor de 
aankomende jaren.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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