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Friese jongere krijgt minder
maar wel vaker jeugdhulp
WILBERT ELTING

LEEUWARDEN Bijna een op de drie
jongeren in Friesland die het afge-
lopen halfjaar een jeugdhulptraject
in ging, heeft al eerder zulke hulp
gehad.

In de meeste Friese gemeenten ge-
beurt dit vaker dan landelijk, blijkt
uit cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Het is voor het
eerst dat het CBS heeft uitgezocht
hoeveel jongeren herhaaldelijk
jeugdhulp krijgen. Het gaat dan om
door de gemeente vergoede hulp bij
psychische, gedrags- en psychoso-
ciale problemen, hulp aan jongeren
met een verstandelijke beperking en
ondersteuning voor ouders met op-
voedproblemen.

Jeugdhulpaanbieders en gecertifi-
ceerde instellingen moeten de gege-
vens aan het CBS verstrekken. Meer
dan negentig procent heeft dit ge-
daan, aanbieders die dit niet deden
opereren veelal op kleine schaal. Het
CBS is begonnen met het verzame-
len van de data sinds de gemeenten
in 2015 voor de jeugdhulp verant-
woordelijk werden.

Uit de gegevens blijkt dat in de
eerste helft van 2017 in Friesland in
vergelijking met andere delen van
het land relatief weinig minderjari-

gen jeugdhulp kregen, minder dan
7,57 procent. In bijvoorbeeld de pro-
vincie Groningen en de regio Den
Haag zit meer dan bijna tien procent
van de jongeren in een jeugdhulp-
traject. Bij de hulp aan jongvolwas-
senen (tot 23 jaar) zit Friesland in de

middenmoot. In deze leeftijdscate-
gorie krijgt 0,84 tot 1,19 procent
hulp. In beide categorieën springen
de vier grote steden eruit. Van de
minderjarigen ontvangt daar 10,5
procent jeugdhulp, bij de jongvol-
wassen 2 procent.

Van de jongeren die jeugdhulp
ontvangen, heeft landelijk 29 pro-
cent in de vijf jaar daaraan vooraf-
gaand ook al eens hulp gehad. In een
groot deel van de Friese gemeenten
ligt dit cijfer hoger. Uitschieters zijn
er vooral in het zuidwesten met Lit-
tenseradiel als meest opvallende. In
deze gemeente zat 41,7 procent van
de geholpen jongeren al eens eerder
in een traject.

Overigens verdienen deze cijfers
wel enige nuance. Absolute aantal-
len van het aantal geholpen jonge-
ren zijn er (nog) niet voor 2017, maar
in dezelfde periode vorig jaar kregen
in Littenseradiel 170 jongeren met
jeugdhulp te maken. Als enkele van
hen meerdere malen in een jeugd-
hulptraject terechtkomen, heeft dit
een groter effect op het gemiddelde
dan in de gemeente Leeuwarden,
waar in dezelfde periode bijna 3000
jongeren hulp kregen, van wie 28
procent niet voor het eerst. Om deze
reden geeft het CBS ook geen cijfers
van de Waddeneilanden.

De meeste jongeren worden door
de huisarts doorverwezen naar
jeugdhulp. In de helft van de geval-
len gaat het om kinderen in de basis-
schoolleeftijd en het zijn veel vaker
jongens dan meisjes. In veruit de
meeste gevallen is de hulp op een lo-
catie van de aanbieder.

Jongeren met herhaalde jeugdhulp

Per gemeente, eerste halfjaar 2017
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