Feiten & Cijfers

Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als
hun ontwikkeling gevaar loopt
Beweging: Als jeugdigen bescherming nodig hebben bieden we die zo snel en goed mogelijk. Waar mogelijk voorkomen
we dat een maatregel van jeugdbescherming nodig is. Dit alles met het doel dat ze blijvend in staat zijn om zonder
jeugdbescherming verder te kunnen.
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Toename instroom cliënten in de jeugdbescherming
Na een lichte daling in de periode 2016-2018, is in 2019 sprake van een
stijging van de instroom van het aantal kinderen met een maatregel
voor jeugdbescherming (6%). Dit is vooral het gevolg van een stijging
van het aantal ondertoezichtstellingen (5%; waar in 8.875 keer een
ondertoezichtstellingen-maatregel werd opgelegd, was dit in 2019 9.330
maal). Er zijn diverse mogelijke verklaringen voor deze stijging, maar
conclusies zijn moeilijk te trekken. Doordat ook veel kinderen met een
maatregel weer uitgestroomd zijn, is het totaal aantal kinderen met een
maatregel voor jeugdbescherming minder gestegen (2%). Hoewel het
aantal voorlopige ondertoezichtstellingen in absolute aantallen klein is,
is wel sprake van een relatief hoge stijging hiervan in 2019 (12%; van
1.710 gevallen in 2018 naar 1.920 in 2019). Dit hangt deels samen met de
algemene stijging van het aantal ondertoezichtstellingen.

Het Rijk is, mede op basis van enkele pilots, een programma gestart om
tot een effectievere uitvoering van de jeugdbeschermingsketen te komen.
Voor eind 2020 wil het Rijk tot één toekomstscenario komen voor de betere
en meer eenvoudige uitvoering van de jeugdbescherming zonder overlap
van taken.
Continuering daling percentage uithuisplaatsingen bij
ondertoezichtstellingen
In 2019 is het aantal uithuisplaatsingen bij een ondertoezichtstelling
afgenomen van 29% naar 27%. Hiermee zet de dalende trend in de periode
2016-2018 zich verder door. Daarmee draagt ook de jeugdbescherming
bij aan het doel van de jeugdwet om kinderen ‘zo thuis mogelijk te laten
opgroeien’ (zie actielijn 2).

In de vorige voortgangsrapportage was het beeld dat ook het aantal
uithuisplaatsingen bij voorlopige ondertoezichtstellingen zou toenemen
en dat er dus sprake is van meer ernstige spoedgevallen. Op basis van de
cijfers van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat dit juist daalt; van
83% van de gevallen in 2017 naar 76% van de gevallen in 2019. Dit is een
positieve ontwikkeling. Waar mogelijk moeten uithuisplaatsingen zoveel
mogelijk voorkomen worden.
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