
 

 

Datum:12 oktober 2015   

 

 

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services 

Documentatierapport  

Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van 

jeugdzorg 

(PROVJZTAB) 

 

 



Documentatierapport PROVJZTAB 

2 

Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de niet–openbare 

microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en 

wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie cvb@cbs.nl. Dat wordt 

als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: cvb@cbs.nl.“ 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

140507 PROVJZTAB 2011V1; 

141001 PROVJZTAB 2012V2; 

PROVJZTAB 2013V2; 

PROVJZTAB 2014V1. 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen, referentiebestanden en codelijsten 

zijn voor de Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:        

\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen      

\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. 

In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen maandelijks 

geactualiseerd. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de 

thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze 

bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 
 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Bijlage(n) bij dit rapport, Beslisboom_afleiden_gemeente_PROVJZ. 

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Dit bestand bevat informatie over jongeren die gedurende het jaar één of meer vormen van 

provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen hebben en de bijbehorende zorgduur. 

Daarnaast is van de jongere ook de voor hem/haar verantwoordelijke gemeente in het kader 

van de Jeugdwet opgenomen. 

Beschrijving van de populatie 

In dit bestand staan de personen die 1 of meer vormen van provinciaal gefinancierde 

jeugdzorg ontvangen hebben gedurende het jaar. Provinciaal gefinancierde jeugdzorg is 

bedoeld voor personen tot 18 jaar. In uitzonderlijke gevallen wordt provinciaal gefinancierde 

jeugdzorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. 

Methodologie 

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg is zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Wet 

op de Jeugdzorg (2005). Dit is zorg die primair bedoeld is voor jongeren en hun ouders bij 

opgroei- en opvoedingsproblemen van geestelijke, sociale of pedagogische aard die de 

ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. De financiering voor deze zorg is provinciaal 

georganiseerd. De provinciaal gefinancierde jeugdzorg is onder te verdelen in vormen van 

jeugdzorg die geleverd worden door Bureaus Jeugdzorg en door organisaties Jeugd en 

Opvoedhulp. Bureaus Jeugdzorg leveren zelf specifieke vormen van jeugdzorg: 

jeugdreclassering, voogdij en onder-toezicht-stelling (OTS). Daarnaast geven Bureaus 

Jeugdzorg ook indicatiebesluiten af, waardoor jongeren toegang krijgen tot de jeugdzorg die 

door organisaties Jeugd en Opvoedhulp geleverd wordt: ambulante jeugdzorg, 

dagbehandeling, pleegzorg en residentiële zorg. Jongeren kunnen meerdere vormen van 

jeugdzorg ontvangen gedurende het jaar. 

Procesverloop 

Dit bestand is beschikbaar vanaf verslagjaar 2011. 

Korte onderzoeksbeschrijving 

Zie ook de korte onderzoeksbeschrijving “Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van 

jeugdzorg”. 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/provinciaal-jeugdzorg-kob.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/provinciaal-jeugdzorg-kob.htm
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 PROVJZGEMJJJJ A4 

4 zrgdrambu A3 

5 zrgdrdagb A3 

6 zrgdrpleeg A3 

7 zrgdrresid A3 

8 zrgdrots A3 

9 zrgdrvoogd A3 

10 zrgdrjr A3 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS  

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Codelijst 

Waarde Label 

G RINPERSOON NIET IN GBA, GEEN SOFINR 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

RINPERSOON  

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

PROVJZGEMJJJJ  

Gemeentecode van de verantwoordelijke gemeente volgens woonplaatsbeginsel Jeugdwet. 

De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, 

opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Historisch overzicht 

gebieden. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het bestand Gebieden in 

Nederland (GIN) van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een hoger 

regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied. U kunt 

deze bestanden vinden op de Onsite/Remote Access omgeving: 

\8_Utilities\Code_Listings\Gebieden in Nederland\. 

Definitie  

Deze code duidt een gemeente aan. 

Toelichting bij de definitie  

In de Jeugdwet (2015) staat het woonplaatsbeginsel, waarmee bepaald wordt welke 

gemeente verantwoordelijk is voor de jongere in het kader van jeugdhulp. De hoofdregel 

hierbij is dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning, hulp en zorg 

van alle jeugdigen van wie degene die het gezag heeft over de jeugdige in de gemeente 

verblijft. In nauwe samenwerking met het Ministerie van VWS, SCP, onderzoeksbureau 

Cebeon en Jeugdzorg Nederland is om de verantwoordelijke gemeente van de jongere te 

bepalen een beslisboom samengesteld en gehanteerd: zie de interne link. Deze gemeentecode 

is jaar-afhankelijk. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70739NED&D1=0-2&D2=106,341,504,574,1051,1537&HD=090401-0953&HDR=T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70739NED&D1=0-2&D2=106,341,504,574,1051,1537&HD=090401-0953&HDR=T&STB=G1
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zrgdrambu  

Duur van de periode waarin ambulante jeugdzorg ontvangen is. 

Definitie  

De duur van de periode waarin ambulante jeugdzorg is geleverd. Het betreft het aantal dagen 

vanaf de startdatum van de ambulante jeugdzorg tot en met de einddatum voor zover deze in 

het verslagjaar vallen. 

Toelichting bij de definitie  

Ambulante jeugdzorg is een vorm van provinciaal gefinancierde jeugdzorg waarbij hulp 

geboden wordt door middel van een aantal afspraken bij het gezin thuis of bij een organisatie 

voor Jeugd en Opvoedhulp, terwijl de jongere in de thuissituatie verblijft. Deze categorie 

bevat tevens observatiediagnostiek en niet-geïndiceerde jeugdzorg. In het geval van 

observatiediagnostiek is het nog niet duidelijk wat het probleem is en welke hulp het beste 

past bij de situatie van de jongere. Een indicatie kan daardoor nog niet worden afgegeven. 

Eerst wordt het kind of de jongere onderzocht en wordt een diagnose gesteld. Deze categorie 

omvat ook ambulante hulp in groepen bij organisaties Jeugd en Opvoedhulp. 

zrgdrdagb 

Duur van de periode waarin dagbehandeling ontvangen is. 

Definitie  

De duur van de periode waarin de dagbehandeling is geleverd. Het betreft het aantal dagen 

vanaf de startdatum van de dagbehandeling tot en met de einddatum voor zover deze in het 

verslagjaar vallen. 

Toelichting bij de definitie  

Dagbehandeling is een vorm van provinciaal gefinancierde jeugdzorg waarbij een jongere 

een gedeelte van de dag in een accommodatie van een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp 

doorbrengt, terwijl de jongere in de thuissituatie verblijft. 

zrgdrpleeg  

Duur van de periode waarin pleegzorg ontvangen is. 

Definitie  

De duur van de periode waarin de pleegzorg is geleverd. Het betreft het aantal dagen vanaf 

de startdatum van de pleegzorg tot en met de einddatum voor zover deze in het verslagjaar 

vallen. 

Toelichting bij de definitie  

Pleegzorg is een vorm van provinciaal gefinancierde jeugdzorg waarbij een jongere 

(tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen 

ouders worden begeleid door een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp. 
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zrgdrresid  

Duur van de periode waarin residentiële jeugdzorg ontvangen is. 

Definitie  

De duur van de periode waarin de residentiële jeugdzorg is geleverd. Het betreft het aantal 

dagen vanaf de startdatum van de residentiële jeugdzorg tot en met de einddatum voor zover 

deze in het verslagjaar vallen. 

Toelichting bij de definitie  

Residentiële jeugdzorg is een vorm van provinciaal gefinancierde jeugdzorg waarbij een 

jongere dag en nacht in een accommodatie van een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp 

verblijft. 

zrgdrots  

Duur van de periode waarin OTS ontvangen is. 

Definitie  

De duur van de periode waarin de OTS-maatregel is geleverd. Het betreft het aantal dagen 

vanaf de startdatum van de OTS-maatregel tot en met de einddatum voor zover deze in het 

verslagjaar vallen. 

Toelichting bij de definitie  

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel die het ouderlijk gezag beperkt. Bij 

(voorlopige) ondertoezichtstelling krijgen de ouders bij de opvoeding hulp en steun van een 

gezinsvoogdijwerker van het Bureau Jeugdzorg of van een landelijk werkende instelling 

voor (gezins)voogdij. De jongere kan thuis blijven wonen of het kan uit huis worden 

geplaatst, maar de ouders behouden het gezag over de jongere. Zij zijn daarbij wel verplicht 

de aanwijzingen van de gezinsvoogdijwerker op te volgen. 

zrgdrvoogd  

Duur van de periode waarin voogdij ontvangen is. 

Definitie  

De duur van de periode waarin de voogdij is geleverd. Het betreft het aantal dagen vanaf de 

startdatum van de voogdij tot en met de einddatum voor zover deze in het verslagjaar vallen. 

Toelichting bij de definitie  

Als de ouders de verzorging en de opvoeding van hun kind niet aankunnen of het kind 

ernstig verwaarlozen of misbruiken kunnen ze uit het ouderlijk gezag worden ontheven of uit 

het ouderlijk gezag worden ontzet. De jongere wordt uit huis geplaatst. Als ouders 

ongeschikt zijn of onmachtig om hun kind te verzorgen en op te voeden, kan de 

kinderrechter de ouders uit het ouderlijk gezag ontheffen of ontzetten. Het Bureau Jeugdzorg 

of een landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij krijgt de voogdij over de jongere. 

De jongere gaat naar een pleeggezin of een instelling; als de ouders uit het ouderlijk gezag 

gezet zijn is dit voor onbepaalde tijd. In geval van ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk 

gezag kunnen ouders na verloop van tijd de rechter vragen in hun gezag te worden hersteld. 

Het gaat hier uitsluitend over voogdij via de rechter. Als bijvoorbeeld de ouders zijn 

overleden en familieleden voor de kinderen gaan zorgen, dan wordt dit niet meegeteld. Bij 
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voorlopige voogdij wordt door de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de 

verzorging van een minderjarige voorlopig overgedragen aan een Bureau Jeugdzorg of een 

landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij omdat er sprake is van een crisissituatie 

in het ouderlijk gezin. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke 

belangen of voor de gezondheid van de minderjarige. 

Zrgdrjr 

Duur van de periode waarin jeugdreclassering ontvangen is. 

Definitie  

De duur van de periode waarin de jeugdreclassering is geleverd. Het betreft het aantal dagen 

vanaf de startdatum van de jeugdreclassering tot en met de einddatum voor zover deze in het 

verslagjaar vallen. 

Toelichting bij de definitie  

De jeugdreclassering begeleidt jongeren tussen 12 en 18 jaar die een strafbaar feit hebben 

gepleegd. Ook begeleidt de jeugdreclassering jongeren die nog voor de rechter moeten 

komen. De kinderrechter of de officier van Justitie kan bepalen of een jongere begeleiding 

krijgt van een jeugdreclasseringswerker. Deze begeleiding is verplicht. Het doel van 

jeugdreclassering is voorkomen dat de jongere weer de fout in gaat. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140507 PROVJZTAB 2011V1 Eerste plaatsing 

140507 PROVJZTAB 2012V1 Eerste plaatsing 

141001 PROVJZTAB 2012V2 Aangevuld met gegevens, V1 was onvolledig.  

141001 PROVJZTAB 2013V1 Eerste plaatsing 

PROVJZTAB 2013V2 Definitieve gegevens 

PROVJZTAB 2014V1 Eerste plaatsing 

 

 


