
Oplegger Transformatie Jeugdzorg  Twente Feiten en Cijfers 

Het doel van dit onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag 'hoeveel kinderen (uit hoeveel 

gezinnen) uit gemeente X krijgen welke zorg of maatregelen, behorend bij de te decentraliseren 

jeugdzorgtaken, bij welke aanbieder en tegen welke kosten'. Om inzicht te krijgen in het aantal unieke 

jeugdigen in de jeugdzorg zijn bij 22 zorginstellingen met cliënten uit Twente en bij MEE Twente en 

IJsseloevers, Menzis (zorgverzekeraar en zorgkantoor) en BJzO gegevens opgevraagd uit de 

cliëntregistratie. Dit onderzoek is namens de 14 Twentse gemeenten uitgevoerd om een aantal 

redenen: 

• we willen weten voor wie we verantwoordelijk worden 

• efficiency in onderzoek door gezamenlijke aanpak 

• welke zorgvormen en instellingen hebben we gemeenschappelijk om speerpunten in 
samenwerking te bepalen 

• inschatting in financiële situatie, mede voor gesprek met het Rijk en VNG 

Er zijn twee rapporten opgeleverd. Een Twentse rapportage en een rapportage per gemeente, waarbij 

op wijkniveau is gerapporteerd. 

Positief in het gehele traject was de bereidheid van een groot aantal organisaties om hun gegevens 

aan te leveren. De rapportage is in nauw overleg met de genoemde instanties en instellingen tot stand 

gekomen. Er zijn bijeenkomsten gehouden waarbij de geleverde gegevens zijn besproken en waarbij 

gepoogd is de rapportage zo volledig mogelijk te kunnen opleveren. De uitvoering van dit onderzoek 

bood een goede gelegenheid voor gemeenten om nader kennis te maken met de instellingen en hun 

taken. Deze exercitie heeft bijgedragen aan het vergroten van de kennis op het terrein van de 

jeugdzorg. Ook is duidelijk geworden wat bij een volgende gegevensuitvraag verdieping en aanvulling 

behoeft.  

 De rapportage is ondanks de positieve inbreng niet volledig. Dit heeft een aantal oorzaken. 

Niet alle aanbieders waren bereid gegevens te leveren, niet alle woonplaatsen van de gezinnen van 

de kinderen in zorg zijn bekend en daarnaast is op hoofdzorgvorm uitgevraagd en niet het niveau daar 

onder.Het hiaat in de gegevensuitvraag blijkt onder andere bij de vraag hoeveel unieke kinderen 

jeugdzorg ontvangen. Deze vraag kan op twee manieren worden beantwoord: 

 aantal unieke kinderen in jeugdzorg in Twente naar woongemeente kind  --> 

voor Twente  # 10.202 

onbekend  #      24 

buiten Twente  #    273 

aantal unieke kinderen in jeugdzorg in Twente naar woongemeente gezin  --> 

voor Twente  # 4.940 

onbekend  # 4.762 

buiten Twente  #    796 

Vanuit het gedachten goed één gezin, één plan, één regisseur (één geldstroom) is het laatste 

antwoord het meest relevant. 

Om bij een volgende uitvraag een beter rapport kunnen opleveren moeten de aanbieders hun 

registratie aanpassen.  

Ook is het moeilijk gebleken om een volledig inzicht te krijgen in de kosten van jeugdzorg. Ook hier 

zal nader onderzoek nodig zijn. 

 Conclusie (disclaimer): De rapportage  "Factsheets Transformatie Jeugdzorg Twente" geeft een 

goede eerste getalsmatige indruk van wat de decentralisatie van de jeugdzorgtaken voor gemeenten 

inhouden. Niet alles is nog duidelijk,. Er zijn aannames gedaan. De rapportage moet in dat licht 

worden gebruikt.   

 



SAMENVATTENDE FACTSHEETS Rapport Jeugdzorg in Twente 
 

 
 
 
 
 
 
Circa 10.000 unieke kinderen in de leeftijd tot 18 
jaar ontvingen op peildatum 1 oktober 2011 
jeugdzorg en deze jeugdzorg zou de 14 Twentse 
gemeenten op basis van de verkregen 
trajectprijzen ongeveer 130 miljoen euro per jaar 
gaan kosten. 
 

 

 

 

 

Financieringsbron en soort jeugdzorg Aantal 0-17 
jaar 

Gemiddelde 
trajectprijs 

Gemiddeld 
Jaarbudget 

ZorgVerzekeringsWet (ZvW) ambulante zorg 5.862 € 2.840  

ZvW verblijf 24 uurs 179 € 46.000 € 31.000.000 

Provinciale Jeugdzorg incl Bureau Jeugdzorg 1.100 € 24.000  

Provincie gesloten Jeugdzorg via min. VWS 25 € 120.000 € 31.000.000 

AWBZ Orthopedagogisch Behandel Centrum 
Ambiq 

634 € 25.306  

AWBZ Orthopedagogisch Behandel Centrum 
Avelijn 

594 € 25.306  

AWBZ OBC overig 20 € 25.306 € 31.000.000 

AWBZ extramurale begeleiding ter illustratie 
toegevoegd € 12.000 excl. vervoer incl. 
vervoer + €5.000 

 
 

2.094 

 
 

€ 17.000 

 
 

€ 36.000.000 

Totaal Twente op peildatum 1-10-2011 +/-10.000  +/-€ 130.000.000 

 

Twentse 
gemeente 

Aantal 
kinderen 

in 
jeugdzorg 

Totaal 
aantal 

kinderen 

 
 
 

% 

Almelo 1.714 20.961 8% 
Borne 327 6.081 5% 
Dinkelland 245 7.955 3% 
Enschede 2.908 47.231 6% 
Haaksbergen 296 6.781 4% 
Hellendoorn 573 10.238 6% 
Hengelo 1.494 22.707 7% 
Hof van Twente 355 9.650 4% 
Losser 278 6.124 5% 
Oldenzaal 498 8.974 6% 
Rijssen-Holten 506 12.563 4% 
Tubbergen 200 6.878 3% 
Twenterand 551 10.523 5% 
Wierden 257 7.081 4% 
Totaal Twente 10.202 183.747 6% 


