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Elk gelukkig gezin is hetzelfde, 

elk ongelukkig gezin is 

ongelukkig op zijn eigen wijze. 
 

Uit ‘Anna Karenina’ van Leo Tolstoj 
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1. Inleiding 
 

Nederland heeft enkele honderdduizenden zogenaamde multiprobleemgezinnen. Het gaat om een 

relatief zeer kleine groep van huishoudens die verantwoordelijk is voor een relatief zeer groot deel van 

de kosten in het sociale domein. Bij deze gezinnen zijn doorgaans meerdere hulpverleners en 

instanties betrokken, vaak voor zowel de kinderen als voor de ouders, waarbij het kan gaan om 

verslaving, jeugdzorg, schulden, mishandeling, etc. Concreet komt ongeveer de helft van de kosten 

voor rekening van minder dan 5 procent  van de huishoudens (VNG-cumulatiemonitor) 

Effectieve ondersteuning van multiprobleemgezinnen 

Hoewel er strikt genomen nauwelijks harde onderzoeksresultaten zijn over de effectiviteit van zorg (er 

worden vrijwel nooit ‘nulmetingen’ gedaan bij het starten van zorg), is er brede overeenstemming 

onder experts dat we er niet in slagen om deze gezinnen effectief te ondersteunen. De voornaamste 

indicator daarvoor is dat dezelfde gezinnen jarenlang ‘in beeld blijven’ met betrokkenheid van veel 

instellingen. De intentie om deze huishoudens integraal te ondersteunen is in het beleid herhaald 

geformuleerd, maar de uitvoering stuit in de praktijk op veel problemen.  Een van de  belemmeringen 

daarbij is dat het nog moeilijk is om integraal beleid te voeren over de verschillende sectoren van het 

sociale domein. Specifiek knelpunt is verder de privacygevoeligheid van de informatie over deze 

gezinnen: ook als gemeenten in vrijwel alle situaties als financier van hulp en zorg optreden, blijft de 

inhoudelijke informatie berusten bij de professionals in de verschillende sectoren en kan niet zomaar 

bij elkaar gebracht worden op het niveau van het lokale beleid, soms zelfs niet op het niveau van de 

professionals zelf. 

Samenhang tussen sociale en veiligheidsdomein 

Vanuit de veronderstelling dat een deel van de zogenaamde ‘multiprobleemgezinnen’ in het sociale 

domein ook te maken heeft met politie en justitie, heeft het Ministerie van Justitie & Veiligheid c6Volg 

gevraagd onderzoek te doen naar de samenloop van problemen in huishoudens. Bij het onderzoek is 

gebruik gemaakt van een kostenanalyse, waarbij de gegevens over de kosten in het sociale domein, 

zoals (jeugd)zorg en sociale zekerheid, gecombineerd zijn met de gegevens over (de kosten van) politie 

en justitie. Alle gegevens zijn daarbij gepseudonimiseerd en dus niet terug te herleiden tot personen.  

Groepen gezinnen compleet in beeld 

Een dergelijke analyse heeft niet eerder plaatsgevonden en heeft niet alleen geleid tot een bevestiging 

van de veronderstelling - de analyse laat inderdaad een vrij forse samenhang zien tussen de sectoren 

‘zorg’en ‘veiligheid’ – maar heeft vooral ook de groep van complexe en kostbare gezinnen – compleet 

– in beeld gebracht. Op basis van deze gegevens komt de integrale en gerichte aanpak van (groepen) 

gezinnen een belangrijke stap dichterbij en wordt het bovendien mogelijk om de effectiviteit van een 

dergelijke aanpak te meten, te evalueren en steeds verder te optimaliseren. 
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2. Het onderzoek 
 

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft  c6Volg gevraagd onderzoek te doen naar de samenloop 

van problemen in multiprobleemgezinnen. De veronderstelling was dat een deel van de huishoudens 

met problemen in het sociale domein ook contacten met politie en justitie had en dat juist bij deze 

huishoudens de concentratie van kosten zeer hoog zou zijn. Concreet was het onderzoek gericht op de 

volgende vragen: 

1. Is er sprake van samenloop bij huishoudens als het gaat om acties van de overheid in de 

sectoren (jeugd)zorg, sociale zekerheid en veiligheid (politie en justitie).  

2. Wat zijn de aan deze acties verbonden kosten per huishouden. 

 

 ‘Multiprobleemgezin’ 

Het Nederlands Jeugd Instituut definieert een multiprobleemgezin als een huishouden met minstens 

een volwassene en een kind onder de 18, waarin behalve van complexe problematiek ook sprake is 

van langdurigheid en problemen in de interactie met de hulpverlening. Voor dit onderzoek werd een 

ruimere definitie gehanteerd, omdat er, zeker vanuit het perspectief van Justitie & Veiligheid ook 

huishoudens zijn met bijvoorbeeld alleen inwonende jongeren boven de 18 die complexe problemen 

hebben. Maar ook bepaalde groepen ‘eenpersoonshuishoudens’, zoals jongeren en jongvolwassenen 

die zelfstandig of semi-zelfstandig wonen kunnen een scala van problemen hebben. 

Specifieke combinaties van problemen in beeld 

De methodiek van c6Volg maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen deze groepen en typen 

huishoudens. In deze analyse zijn in een gemeente de kosten dan wel de verrichtingen voor alle 

huishoudens in kaart gebracht, gespecificeerd per individu binnen dat huishouden. Op basis hiervan 

konden vervolgens huishoudens met specifieke combinaties van problemen in kaart gebracht worden.  

Alle verzamelde en geanalyseerde data zijn gepseudonimiseerd zodat iedere identificatie van personen 

– ook voor de onderzoekers - onmogelijk is. 

Pilotgemeente(n) 

C6Volg heeft in eerdere studies de kosten in het sociale domein van enkele gemeentes in kaart 

gebracht. Voor dit onderzoek is aangesloten bij de al verzamelde gegevens voor één van deze 

gemeenten, vanaf nu de ‘pilotgemeente’ genoemd. Met toestemming van het Parket Generaal heeft 

het Ministerie van Justitie & Veiligheid de beschikking gekregen over de bestanden met verrichtingen 

van politie en justitie voor de pilotgemeente, zodat deze – ook gepseudonimiseerd – gematched 

konden worden met de gegevens uit het sociale domein. 

Onderzoeksopzet en -verantwoording 

Na inventarisatie van de gegevens uit de verschillende sectoren kon de samenloop tussen de volgende 

bestanden in kaart gebracht worden. Omdat het hier gaat om een pilot is de rapportage 

geanonimiseerd en worden kengetallen zoals aantallen inwoners en huishoudens afgerond 

weergegeven. De gerapporteerde percentages zijn wel gebaseerd op de exacte aantallen. 

A: De BRP gegevens van de pilotgemeente (iets meer dan 100.000 records) 

B: De combinatie van bestanden uit de (jeugd)zorgsector (iets meer dan 150.000 records)  

C: De bestanden van de Sociale Dienst (iets minder dan 30.000 records) 

D: De bestanden uit de veiligheidssector, politie en justitie (iets minder dan 20.000 records) 
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Op enkele punten in het onderzoek is sprake van ontbrekende gegevens dan wel schattingen voor 

bepaalde kosten. Niet alle onderdelen van  het sociale domein zijn in kaart gebracht en er ontbreken 

kosten uit de jaren dat gemeenten nog niet verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg. Dit betekent  

dat bij opname van meer kosten(groepen) de bedragen alleen maar hoger kunnen worden en dat de 

kosten die worden gerapporteerd in dit onderzoek een ‘ondergrens’ vormen  

Een andere belangrijke opmerking bij de resultaten van het onderzoek, heeft betrekking op de mate 

waarin gemeenten zelf kennis hebben over ‘hun’ probleemhuishoudens. Eerdere inventarisaties van 

c6Volg lieten zien dat ongeveer de helft van de huishoudens met hoge kosten en/of complexiteit niet 

in beeld waren bij de betreffende jeugd- of sociale teams.  Ter illustratie hiervan is een van deze 

inventarisaties als Appendix bij dit rapport opgenomen. Hieronder worden de resultaten en centrale 

conclusies van het onderzoek samengevat. Meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksopzet, -

uitvoering en -verantwoording is te vinden in de verschillende bijlagen van dit rapport.  
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3. Resultaten en centrale conclusies 
 

In de eerste fase van de analyses zijn alle gegevens samengebracht in een huishoudenstabel waarin elk 

huishouden is opgenomen dat in de onderzoeksjaren 2013 t/m 2016 in de pilotgemeente was 

geregistreerd in de Basis Registratie Personen (BRP). Alle in het onderzoek in kaart gebrachte kosten 

zijn via het gepseudonimiseerde Burger Service Nummer (BSN) toegekend aan de individuele leden 

van elk huishouden. Door deze procedure kunnen onderzoekers de cumulatie van kosten per 

huishouden in kaart brengen zonder dat identificatie op persoonsniveau mogelijk is, de pseudoniemen 

zijn onomkeerbaar en niet herleidbaar. 

 

In het onderzoek zijn de gegevens geanalyseerd van 52.639 huishoudens die in de vier 

onderzoeksjaren in de pilotgemeente zijn geregistreerd. Het ging daarbij om kosten in de sectoren: 

Sociale zekerheid, Jeugdzorg en Criminaliteit. De kosten in de sectoren Sociale zekerheid en Jeugdzorg 

zijn afkomstig uit de bronbestanden van de Sociale Dienst en uit de databestanden van de instellingen 

die jeugdzorg voor de pilotgemeenten leverden (gefactureerde kosten). De gegevens over de sector 

Criminaliteit zijn ter beschikking gesteld door het Parket Generaal, via het Ministerie van 

Justitie&Veiligheid. Deze gegevens hebben betrekking op verrichtingen zoals die worden geregistreerd 

door de politie en het Openbaar Ministerie, zoals aanhoudingen, verhoren, zittingen, detentie, etc. 

Deze verrichtingen zijn omgezet in kosten op basis van de door SEO en WODC opgestelde 

berekeningen over de kosten – per delict - van criminaliteit. (Een specificatie van deze berekeningen is 

opgenomen in Bijlage 1 bij dit rapport). 

 

In de eerste fase van het onderzoek zijn de analyses verricht over de totale groep aan huishoudens. 

Van  deze 52.639 huishoudens was er bij 10.357 huishoudens (20%) sprake van kosten. In de meeste 

gevallen ging het daarbij om kosten uit slechts één een van de genoemde sectoren. Kosten of 

verrichtingen uit méér dan één sector kwamen voor bij 2551 huishoudens, bijna 5% van het totale 

aantal huishoudens.  

 

Totale kosten voor alle huishoudens 

Het totaal aan in kaart gebracht kosten over alle sectoren en alle jaren was 376 miljoen euro. De 

verdeling van deze kosten over de huishoudens is in onderstaande figuur in beeld gebracht. 
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Uit deze figuur is af te lezen dat de totale kosten voor de groep huishoudens met enkelvoudige kosten, 

in slechts een van de sectoren dus, in totaal 169 miljoen euro waren, dat is 45% van het totaal. De veel 

kleinere groep van huishoudens met kosten in meer sectoren, kwam tot een totaal van 207 miljoen 

euro. In totaal betekent dit dat meer dan de helft van de totale kosten (55%) binnen de gemeente 

voor rekening van deze 5 % van de huishoudens komt.   

 

Cumulatie van sectoren: naar de ‘aandachtshuishoudens’ 

Vervolgens is een analyse uitgevoerd naar de verhoudingen van kosten tussen de verschillende 

sectoren. Uitvoering van deze analyse voor alle huishoudens en het totaal aan kosten levert echter 

enkele technische problemen op, waardoor het beeld vertekend kan worden. Zo is de verdeling van 

kosten tussen sectoren voor de meetjaren onderling zeer verschillend. Dat wordt bijvoorbeeld 

veroorzaakt door het gegeven dat de jeugdzorgkosten in de jaren 2013 en 2014 (voor de 

decentralisaties) nog niet voor rekening van gemeenten kwamen. Omgekeerd zijn de kosten voor 

criminaliteit in het laatste meetjaar 2016 verhoudingsgewijze lager omdat de kostenregistratie per 

delict bij het OM pas meegenomen wordt na een veroordeling (en er zit vaak meer dan een jaar tussen 

plegen van delict en uiteindelijk vonnis).  Een en ander betekent overigens ook dat de in dit onderzoek 

gemeten kosten een ‘ondergrens’ vormen: als alle feitelijke kosten zouden worden meegenomen 

worden de totale bedragen zeker hoger. 

Een tweede technische probleem bij het in kaart brengen van de kostenverhoudingen tussen sectoren 

is de zeer scheve verdeling van de kosten van criminaliteit. Enerzijds is er sprake van een zeer groot 

aantal delicten die relatief lage kosten met zich meebrengen, anderzijds van een klein aantal delicten, 

zoals geweld, doodslag en moord, die in de berekeningen van SEO en WODC tot zeer hoge kosten 
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voeren, bijvoorbeeld wegens lange detenties en zeer hoge maatschappelijke kosten. In Bijlage 2 is een 

overzicht opgenomen van de bovengenoemde restricties en de berekeningen waarmee de bedragen 

eventueel kunnen worden gecorrigeerd. En verderop in deze rapportage worden de berekening om die 

reden voor de verschillende groepen huishoudens ook gecorrigeerd voor deze extreme waarden, door 

de huishoudens waar sprake is van (veroordeling voor ) moord en doodslag buiten de analyses te 

houden. Overigens blijkt deze groep huishoudens in de praktijk een aparte groep te zijn met nauwelijks 

overlap in sectoren als jeugdzorg en criminaliteit. 

Wat met gebruikmaking van deze gegevens wel goed te analyseren is, is het effect van de cumulatie 

van sectoren, of anders geformuleerd: hoe ontwikkelen zich de kosten van een huishouden als er 

behalve jeugdzorg en sociale zekerheid ook sprake is van criminaliteit. Om dat in kaart te brengen is 

binnen de groep van 2551 huishoudens is vervolgens gekeken naar de huishoudens waar zowel politie 

als OM contact mee heeft, en ook minimaal een van de twee andere sectoren (sociale zekerheid en/of 

jeugdzorg). Uiteindelijk ging het daarbij om een groep van 681 huishoudens met een totaal aan kosten 

van 112 miljoen over vier jaar, dat is een gemiddelde van iets meer dan 40.000 euro per huishouden 

per jaar. Deze 1,3 % van de huishoudens (681 op het totaal van 52.639) is dus verantwoordelijk voor 

28 miljoen aan kosten per jaar, dat is bijna 30% van de totale kosten.  Deze groep die dus 

gekenmerkt wordt door combinatie van gemeentelijke kosten en kosten van criminaliteit beschouwen 

we in het kader van dit onderzoek als de zogenaamde ‘aandachtshuishoudens’ in het sociale domein. 

Daarbinnen bestaat overigens nog  een  ‘topgroep’ van 71 huishoudens, waarbij alle sectoren 

betrokken zijn,  dus zowel jeugdzorg als sociale zekerheid, politie en OM. Deze groep komt uit op een 

gemiddelde aan kosten van bijna 120.000 euro per jaar. 

 

In de onderstaande figuur is een uitsplitsing gemaakt naar verschillend combinaties van sectoren (voor 

een specificatie van deze groepen zie (eveneens) bijlage 2): 

● Combinatie van criminaliteit en sociale zekerheid 

516 huishoudens, met gemiddelde kosten van iets meer dan 30.000 euro per huishouden per jaar. 

Uit een analyse van deze samenhang blijkt dat van de huishoudens die met politie en Openbaar 

Ministerie te maken krijgen iets meer dan de helft een vorm van uitkering geniet. 

● Combinatie van (vooral) jeugdzorg en criminaliteit 

94 huishoudens met een gemiddelde aan kosten van 45.000 euro per huishouden per jaar. Deze 

huishoudens worden gekenmerkt door een combinatie van vrijwillig en gedwongen kader in de 

jeugdzorg (vaak voor meer kinderen per huishouden) en crimineel gedrag van een of meer leden 

van het huishouden 

● Combinatie van alle sectoren 

 71 huishoudens die met alle sectoren – dus sociale zekerheid, jeugdzorg en criminaliteit - in 

aanraking komen en waar de cumulatie van kosten explosief stijgt naar een gemiddelde van bijna 

120.000 euro per huishouden per jaar. In absolute aantallen gaat het om 33 miljoen aan kosten 

over de gemeten vier jaren. 
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Verhoudingen tussen sectoren: naar de specifieke groepen en ‘huishoudens/gezinsplaatjes’ 

Bij de bovenstaande analyses moet worden opgemerkt dat deze gemiddelden per huishouden alleen 

‘rekentechnisch’ van belang zijn, met als doel het weergeven van de onderlinge kostenverhoudingen 

tussen groepen. In de realiteit is de spreiding van kosten binnen de groepen huishoudens zeer scheef 

en de kosten kunnen per huishouden per jaar sterk verschillen. In sommige gevallen heeft dat te 

maken met verhuizing, waardoor een huishouden niet in alle meetjaren voorkomt. (Dit is overigens 

een beperkt fenomeen, de overgrote meerderheid van de huishoudens met hoge cumulaties woont in 

alle meetjaren in de pilotgemeente). De grote diversiteit tussen huishoudens heeft er vooral mee te 

maken dat het aantal manieren waarop kosten gemaakt (kunnen) worden zelf zo divers is. En binnen 

de groepen aan kosten zelf is de diversiteit eveneens enorm groot. Er zijn huishoudens die worden 

gekenmerkt door tientallen ‘posten’ in de sector criminaliteit – voor meerdere leden van het 

huishouden – die samen toch geen enorme kostenpost laten zien. Enkele maanden plaatsing in een 

jeugdinternaat voor een enkel kind in een gezin is al vele malen duurder dan de kosten die politie en 

OM maken voor een serie diefstallen of enkele geweldsdelicten. En als een huishouden vier jaar lang 

een volledige uitkering geniet zijn de kosten daarvan verhoudingsgewijze meestal hoger dan die in de 

andere sectoren. 

Om de stap van de totale kosten naar de specifieke (kosten)verdeling per huishouden te maken is een 

tweede analyse gedaan, waarin om te beginnen onderscheid gemaakt is naar verschillende groepen 

huishoudens met verschillende kenmerken. Voor deze analyse zijn eerst de huishoudens die kosten 

maken als gevolg van doodslag of moord uit het bestand verwijderd om vertekening te voorkomen. 

Vervolgens zijn de volgende vier groepen huishoudens onderscheiden: 
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A: Alleenwonenden: 18.879 huishoudens, waarvan 3.022 kosten maken in een van de sectoren, dat is 

16% van het totaal. 

B: Paren zonder kinderen, 10.788 huishoudens, waarvan slechts een zeer kleine groep van 425 

huishoudens (4%) kosten maakt. 

C: Gezinnen met (minderjarige en/of meerderjarige) kinderen, 18.379 huishoudens waarvan 32 % 

(5809) huishoudens kosten maakt.  

D: Overige huishoudens, zoals vooral ‘groepshuishoudens’ bij internaten, gezamenlijke 

kamerbewoning onder begeleiding, woongroepen, etc. Dit gaat om 5493 huishoudens waarvan er 920 

kosten maken (20%) 

 

Uit deze uitsplitsing blijkt dat er substantiele verschillen zijn tussen de groepen, die overigens in 

belangrijke mate verklaard worden door de keuze van de data. Het percentage gezinnen met kosten is 

twee keer zo hoog dan het percentage bij andere typen huishoudens, maar het is logisch dat vrijwel 

alle jeugdzorgkosten bij gezinnen vallen. Bovendien wonen in gezinnen per definitie meer mensen dan 

in huishoudens die uit een of twee (paren) personen bestaan. Als in dit onderzoek bijvoorbeeld ook de 

kosten van de wmo waren opgenomen, dan zouden paren ongetwijfeld veel hoger scoren, omdat de 

wmo-kosten zich sterk concentreren bij ouderen waar de kinderen al uit huis zijn. 

Hieronder werken we de verdeling van kosten bij de gezinnen (huishoudens met meerderjarige en/of 

minderjarige inwonende kinderen) nader uit. Deze groep lijkt het meest relevant, niet alleen vanwege 

het relatief hoge percentage gezinnen met kosten, maar ook omdat hier sprake is van kinderen en het 

negatieve effect van langdurige (multi)problemen dus ook een generationele dimensie heeft. Of 

simpeler geformuleerd: kinderen vormen de belangrijkste risicogroep, alsmede de belangrijkste groep 

voor een preventieve aanpak.  

Bij analyse van de kosten zien we hetzelfde patroon als in de hele groep huishoudens. Van de groep 

van 5809  gezinnen die kosten maken, in totaal voor 124 miljoen euro, zijn er 290 (5%)  die samen in 

de gemeten vier jaar 34 miljoen euro gekost hebben, samen meer een kwart van de totale kosten. Als 

we dat over het totaal aantal gezinnen berekenen veroorzaakt 1,5% van de gezinnen bijna 30% van 

de totale kosten voor gezinnen 
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Ook voor de andere typen huishoudens blijft hetzelfde cumulatiepatroon gelden: tussen de 1 en 2 

procent van de huishoudens van elk type veroorzaakt een kwart tot een derde van de totale kosten. 

Voor een nadere uitwerking van de drie andere typen zie Bijlage 3 van dit rapport. 

 

Kwalitatieve analyses: inhoudelijke ‘clusters’ van problemen 

Zoals hierboven al enkele malen is opgemerkt gaat onder de analyses van (totale en gemiddelde) 

kosten een werkelijkheid schuil van zeer sterke diversiteit. Vandaar ook het motto van deze 

rapportage, de openingszin van ‘Anna Karenina’. Elk huishouden waarvan we de kosten hier in kaart 

gebracht hebben maakt kosten op zijn eigen wijze.  

Met het oog daarop is voor elk van de 681 zogenaamde aandachtshuishoudens een 

huishoudensplaatje gemaakt waarin voor elk lid van het huishouden wordt weergegeven voor welke 

sectoren er sprake is van kosten, inclusief de verdeling van deze kosten over bepaalde typen uitkering, 

hulp of soort delict. Daarnaast is zijn soortgelijke plaatjes gemaakt op basis van aantallen 

verrichtingen: zoals hierboven al opgemerkt is het heel goed mogelijk dat in een huishouden veel 

verrichtingen worden geregistreerd die toch lage gezamenlijke kosten hebben. Ook dergelijke 

huishoudens lopen verhoogd risico. (Mogelijk is dit type huishouden juist het meest vatbaar voor een 

preventieve aanpak, als er sprake is van cumulatie van (nog) lichte overtredingen of vormen van hulp) 

In Bijlage 4 zijn enkele van dergelijke overzichtsplaatjes opgenomen. Deze plaatjes bieden een 

cumulatief overzicht, voor het totaal aan kosten of verrichtingen  
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Op basis van deze overzichtsplaatjes is het wel mogelijk om een inhoudelijk gefundeerde typologie 

van groepen huishoudens met specifieke combinaties van problemen op te stellen. Uit de eerste 

analyses op dit niveau zien we bijvoorbeeld dat er specifieke groepen zijn met specifieke combinaties: 

Groep A: Economische problemen, combinatie van sociale zekerheid met lichter criminaliteit op 

niveau vermogensdelicten, (diefstal, inbraak),  verkeersovertredingen, openbare orde 

etc. 

Groep B: Serieuze psychosociale Opvoed/Ontwikkelings/Gezinsproblemen, combinatie van 

(jeugd)zorg via verschillende instellingen, met zaken van openbare orde 

Groep C:  Ernstige ontwikkelingsproblemen, vooral gerelateerd aan jeugdbescherming, in 

combinatie met zwaardere criminaliteit, geweldpleging, relatief vaak ook economische 

problemen. 

Zoals ook al blijkt uit de omschrijvingen overlappen deze groepen elkaar deels, maar er laten zich toch 

duidelijke profielen opstellen ter ondersteuning van een gerichte aanpak van deze groepen. C6Volg 

heeft in eerdere studies in samenwerking met hulpverleners gewerkt aan het tot stand komen van 

‘inhoudelijke gezinsplaatjes’, waarin de gegevens uit de dataset worden gecombineerd met de 

informatie van de betrokken hulpverleners. Enkele voorbeelden zijn in Bijlage 5 opgenomen. 

Dergelijke beschrijvingen zijn bedoeld als basis van een gecombineerde 1Gezin1Plan1Budget-aanpak 
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4. Aanbevelingen en vervolgstappen 

 

Het doel van deze studie was het in kaart brengen van de samenhang tussen jeugdzorg en sociale 

zekerheid met criminaliteit. De resultaten van het onderzoek bevestigen de veronderstellingen. Er is 

een relatief kleine groep van huishoudens (5 %) in de pilotgemeente die verantwoordelijk is voor de 

helft van de kosten. Binnen deze groep is een nog kleinere groep te onderscheiden (1,3% van het 

totaal aantal huishoudens) waar een samenloop is van problemen uit de sectoren zorg en sociale 

zekerheid met de sector veiligheid. De vuistregel is dat hoe complexer, hoe meer betrokken sectoren, 

hoe hoger de kosten oplopen, tot een gemiddelde van bijna 120.000 euro per huishouden per jaar  

voor de groep die ‘scoort’ in alle sectoren.  

 

Gemiddelden voor onderzoek versus realiteit voor praktische toepassing 

Zoals al eerder is gesteld, zijn de gemiddelden per huishouden alleen rekentechnisch van belang. In de 

realiteit verschillen de kosten per huishouden per jaar enorm. Datzelfde geldt voor de verdeling van 

kosten tussen de sectoren. Bovendien zijn de bedragen binnen de groepen ook nog scheef verdeeld: er 

zijn ook zeer complexe huishoudens met relatief lage kosten, waartegenover huishoudens van meer 

dan een miljoen over de hele periode staan. Dit onderscheid is van groot belang voor bijvoorbeeld een 

integrale aanpak: huishoudens die worden gekenmerkt door een groot aantal ‘lichtere 

(kosten)posten’ zullen bijvoorbeeld nog veel gevoeliger zijn voor een preventieve aanpak.  

Deze constatering lijkt van groot belang voor het te voeren beleid. Het is logisch dat de primaire 

aandacht uitgaat naar de groep van huishoudens die extreme kosten maken, zonder dat er kennelijk 

sprake is van positieve effecten van steun. Het gaat daarbij niet alleen om de kosten zelf, maar ook om 

de zeer grote belasting die deze groep van structurele aandachtshuishoudens levert voor het reguliere 

werk van professionals: er gaat permanent een zeer groot deel van de capaciteit van hulpverleners in 

deze groep zitten, zonder veel resultaat. En dat gaat ten koste van huishoudens die daardoor lang op 

lichtere hulp moeten wachten. 

Bovendien gaat het bij aanwezigheid van kinderen, om situaties die permanente risico’s inhouden voor 

goede ontwikkeling. De zogenaamde ‘generationele overdracht’ van problemen is sterk in 

huishoudens die langdurig met meerdere problemen kampen. Kortom, er is alle reden voor gerichte 

inzet op deze groep met een zo integraal mogelijke aanpak. Maar daarnaast bieden de gegevens ook 

zicht op een groep huishoudens waar de problemen kennelijk ‘in ontwikkeling’ zijn, nu nog minder 

complex zijn en minder kosten maken, maar dat aantoonbaar voor meer jaren (vier jaar in dit 

onderzoek doen) en dus waarschijnlijk in de toekomst ernstiger zullen worden. Juist ook voor deze 

groep is (snelle) aandacht gewenst.  

Volgende stap: van onderzoek naar (beleids)ondersteuning. 

Met kwalitatieve analyses op basis van de dataset kan gericht beleid voor specifieke doelgroepen 

worden ontwikkeld. Van belang is daarbij dat dergelijk beleid altijd in samenwerking tussen gemeenten 

en specifieke instellingen ontwikkeld en uitgevoerd moet worden. Alleen de instellingen en hun 

professionals mogen immers beschikken over de inhoudelijke informatie over de huishoudens 

waarvan ze zelf de kostenspecificaties hebben geleverd. Omgekeerd is het alleen de gemeente die het 

besluit kan nemen om voor een groep huishoudens gericht beleid te voeren en bijvoorbeeld opdracht 

tot integrale aanpak aan instellingen en professionals te geven. Dergelijke opdrachten zijn op hun 
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beurt weer essentieel om bestuurlijke rugdekking te leveren die nodig is om de gegevens over de 

cumulaties bij huishoudens voor verschillende sectoren bij elkaar te brengen binnen de kaders van de 

Wpb en de op 25 mei ingaande AVG. 

Vanuit het perspectief van de beleidsondersteuning biedt het databestand dat in dit onderzoek is 

opgebouwd de volgende opties: 

1. Het op lokaal (gemeentelijk) niveau inventariseren en analyseren van de cumulaties (levert 

doelgroepenanalyses) 

2. Het in kaart brengen en combineren/verrijken van gegevens uit elke sector afzonderlijk (stelt 

instellingen in staat hun ‘eigen’ multiprobleemhuishoudens in kaart te krijgen) 

3. Het in kaart brengen en combineren/verrijken van gegevens over meerdere sectoren (als basis 

voor samenwerking sectoren bij integrale aanpak) 

4. Het geven van feedback over cumulaties bij signalen van problemen (laat toe om bij 

aanmeldingen te toetsen of sprake is van cumulaties met andere sectoren) 

5. Het evalueren van de effectiviteit van gerichte inzet (brengt in kaart of integrale steun leidt tot 

afname van problemen en kosten) 

 In het kader van dit onderzoek zijn deze vijf opties getoetst aan de vereisten van Wbp en AVG. De 

resultaten hiervan zijn in een aparte bijlage opgenomen (Bijlage 6) maar kunnen kort worden 

samengevat als volgt. 

De opties 1 en 2 zijn in alle omstandigheden uitvoerbaar, omdat de gegevens hetzij anoniem, hetzij 

voor het doel waarvoor instellingen ze zelf verzamelen worden gebruikt. De opties 3 en 4 vereisen op 

gemeentelijk niveau een (zeer) gerichte bestuurlijke opdracht voor het bijeenbrengen van gegevens. 

Dit kan bijvoorbeeld de vorm krijgen van een 1-procents-operatie, specifiek gericht op de groep met 

extreme kosten en/of complexiteit. Optie 5 tenslotte, het evalueren, kan voor de genoemde 1-

procentsgroep zonder problemen worden uitgevoerd, mits uiteraard de data ook over volgende jaren 

worden verzameld. 

Tot slot: aanbevelingen voor een integrale aanpak  

In dit onderzoek is het gelukt om nader te specificeren- op het niveau van huishoudens zelf -  wat 

eerdere studies over cumulatie van kosten al hadden laten zien: een zeer kleine groep van 

huishoudens is verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de kosten in het sociale domein. 

Bovendien laat deze studie zien dat bij deze kleine groep in de overgrote meerderheid van de gevallen 

ook sprake is van (kosten voor) criminaliteit. Om tot een integrale aanpak van deze specifieke groep op 

lokaal niveau te komen is het nodig dat diverse betrokkenen samenwerken vanuit hun specifieke rollen 

en mogelijkheden: 

 Instellingen kunnen op basis van de geaccumuleerde data met behulp van hun al bestaande 

wettelijke mogelijkheden meer informatie krijgen over de kostenstapeling bij hun eigen cliënten 

 Gemeenten kunnen met gerichte bestuurlijke opdrachten de mogelijkheid voor het samenbrengen 

van gegevens uit verschillende sectoren scheppen (als basis voor gerichte integrale aanpak) 

 Het Ministerie van Justitie kan deze aanpak faciliteren door het ondersteunen van de 

dataverzameling en de uitwisseling van gegevens tussen het sociale domein en het 

veiligheidsdomein 

De basis voor deze gezamenlijke integrale aanpak kan gelegd worden door het bestuurlijke besluit om 

op lokaal niveau een 1-procents-operatie (werktitel) te starten. Deze operatie legt een 

‘informatiebasis’ voor gerichte aanpak van (groepen) multiprobleemhuishoudens. Gezien de analyses 
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die al gemaakt zijn in deze studie lijkt het tenslotte aanbeveling te verdienen om deze operatie te 

starten met de groep multiprobleemgezinnen met kinderen. Daar zitten de ernstigste risico’s voor de 

toekomst.  

Van belang daarbij is tenslotte dat de effectiviteit van de aanpak structureel wordt gemeten. Dat kan 

door voor elke groep die met integraal beleid wordt ondersteund een vergelijkbare controlegroep uit 

het databestand te selecteren. Herhaling van de meting over een periode van (bijvoorbeeld) twee jaar, 

laat dan exact zien welke effecten toegerekend kunnen worden aan de interventies zelf. 
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Bijlagen bij dit rapport 

 

 

1. Berekening kosten veiligheidssector 

 

2. Basishuishoudenstabel en beperkingen data 

 

3. Kosten voor verschillende typen huishoudens 

 

4. Voorbeelden van specifieke kosten/verrichtingenplaatjes 

 

5. Voorbeelden van inhoudelijke gezinsplaatjes 

 

6. Privacyprotocol bij benutten data voor beleidsdoelen. 
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Bijlage 1: berekening van de kosten in het veiligheidsdomein 

 

Het verschil tussen het sociale- en het veiligheidsdomein voor het doel van dit onderzoek is dat in het 

veiligheidsdomein politie en justitie geen kosten registreren maar verrichtingen zoals aanhoudingen, 

verhoren, zittingen, etc. De bepaling van de kosten per individu en huishouden in het 

veiligheidsdomein vond daarom plaats in twee stappen. 

In de eerste stap zijn – met toestemming van het Parket Generaal – databestanden gemaakt van de 

verrichtingen van politie en justitie in de pilotgemeente over de jaren 2013 tot en met 2016. Deze 

bestanden zijn ter beschikking gesteld aan het Ministerie en van daar uit aangeboden aan ZorgTTP 

voor pseudonimisering. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor ongeveer een kwart van de 

opgenomen personen geen BSN beschikbaar, zodat matching op pseudoniem niet mogelijk was. Deze 

personen zijn in de analyses niet meegenomen   

Voor het vaststellen van de kosten per verrichting is gebruik gemaakt van de door SEO en WODC 

gedane studies naar de kosten van criminaliteit. In de SEO-studie is onderscheid gemaakt naar tien 

hoofdgroepen van criminaliteit en zijn per groep de gemiddelde kosten per delict berekend. In latere 

rapportages van het WODC is de groei van deze kosten geindexeerd. Omdat in de bestanden van 

politie en justitie de wetsartikelen voor elke registratie van een delict zijn opgenomen konden alle 

delicten worden gecodeerd in een van de genoemde hoofdgroepen. Aan elk delict is vervolgens de 

gemiddelde (geindexeerde) prijs van dit delict toegekend, waarbij conform de studie van SEO 

onderscheid gemaakt is naar de directe kosten van politie en justitie, de uitvoeringskosten en de 

overige kosten, zoals de ontstane maatschappelijke schade. Op basis hiervan is het mogelijk om per 

huishouden een kostentotaal voor de veiligheidssector te berekenen. (Waarbij het mogelijk blijft om 

voor nadere analyses deze kosten te specificeren per delict en per type kosten). 

Ter specificatie van het bovenstaande verwijzen we naar de lijst hieronder waarin de indeling van 

kosten in de SEO studie is opgenomen, met de manier waarop ze in deze studie zijn gegroepeerd. 

Bijvoorbeeld: in de post uitvoeringskosten gaat het om de kosten van strafoplegging zoals detentie, 

maar ook Halt, Pij, taakstraffen en reclassering. Onder de post overige kosten vallen de kosten van 

zaken als slachtofferhulp, maar ook zaken als schade, productieverlies, etc. Bij deze post moet worden 

aangetekend dat het delict moord/doodslag naar verhouding tot hoge kostenposten voert, omdat in 

de SEO studie het ‘levensverlies’ met QALY-standaarden wordt meegenomen. Het SEO tekent hier zelf 

bij aan dat dit gaat om schattingen die hoger of lager gedaan kunnen worden. In de bijlage bij dit 

onderzoek over beperkingen van deze studie gaan we hier nader op in. 

Opgemerkt moet worden dat de codering van delicten in eerste instantie plaats heeft gevonden op 

basis van het ‘primaire wetsartikel’ in de bestanden. In een aantal gevallen is sprake van meervoudige 

delicten waarvoor een persoon wordt aangehouden of vervolgd. Per gebeurtenis is voor een persoon 

is in de eerste fase van de studie slechts een delict in de berekeningen opgenomen, wat leidt tot een 

‘onderschatting’ van de totale kosten. In de tweede fase van de studie , bij het nader in kaart brengen 
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van de verschillende groepen huishoudens, zijn ook de secundaire en volgende delicten toegevoegd 

om het beeld zo compleet mogelijk te maken. (In deze tweede fase zijn ook de kosten van moord en 

doodslag uit de bestanden verwijderd, zie bijlage 2). 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat de kosten van een delict bij justitie uitsluitend zijn opgenomen 

als sprake was van een veroordeling met strafoplegging. Natuurlijk worden er ook kosten gemaakt in 

processen die resulteren in vrijspraak, maar het lijkt niet correct om in dat geval in het databestand 

deze kosten toe te rekenen aan de persoon in het huishouden in kwestie. 

Overzicht van delicten met specificatie van door SEO en WODC in kaart gebrachte kosten. 

De 10 delict typen van SEO en WODC 
 
Moord en doodslag 
Zedendelicten 
Vermogensdelicten 
Mishandeling 
Bedreiging 
Vernieling en openbare 
orde 
Wegenverkeerswet 
Economische delicten 
Opiumdelicten 
Overige delicten 
 
 
Specificatie van door SEO in kaart gebrachte kosten 
 
Opsporing 
 Opsporing door politie 

Bijzondere opsporingsdiensten 
Overige opsporing  
Vroeghulp reclassering 
Gesubsidieerde rechtsbijstand (piketdienst) 

 
Vervolging 
 OM, personeel en materieel 

OM, gerechtskosten 
Raad voor de Kinderbescherming 

 
Strafrechtpleging 
 Kosten van rechtbank, gerechtshof op basis tijdsbesteding 

Transacties en voorwaardelijke sepots rechtbankzaken  
Dagvaarding enkelvoudige kamer  
Dagvaarding meervoudige kamer  
Berechting strafrecht, personeel en materieel  
Berechting strafrecht, gerechtskosten  
Gesubsidieerde rechtsbijstand 

 
Tenuitvoerlegging 
 Som van de kosten van gevangeniswezen, TBS 

en PIJ, taakstraffen, boetes 
 
Hulp aan slachtoffer 

Slachtofferhulp Nederland  
Administratieve lasten schadefonds geweldsmisdrijven 
Inning schadevergoeding CJIB 

 
Financiële schade 
Administratieve lasten verzekeringen 
 
Medische kosten 
 
Productieverlies (omgeving) slachtoffer 
Verlies aan huishoudelijke productie 
Productieverlies daderLeed(omgeving) slachtoffer  
Leed (omgeving) dader  
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Bijlage 2: berekening kosten (sub)groepen en beperkingen onderzoek(sgegevens) 

 

 

Het totaal aan kosten voor de hele populatie van de pilotgemeente dat aan individuen en huishoudens 

kon worden toegekend is 376 miljoen euro. Dit bedrag is berekend over alle jaren waarover gegevens 

beschikbaar waren, van 2013 tot en met 2016. Hierboven is al opgemerkt dat het bij complexe en 

multiprobleemhuishoudens vrijwel altijd om structurele, langdurige kosten gaat die dus over meerdere 

jaren hoog zijn. Bij de longitudinale analyses die c6Volg heeft uitgevoerd blijkt dat deze kosten per jaar 

sterk kunnen wisselen, de totale kosten over meerdere jaren geven dus een beter beeld dan de kosten 

per jaar. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat de gegevens niet over alle jaren volledig zijn voor 

alle sectoren, vooral niet in de (jeugd)zorgsector. De kosten hiervan zijn in de periode voor 2015 

substantieel lager voor gemeenten dan daarvoor, omdat de decentralisatie toen nog niet had 

plaatsgevonden. Voor de gegevens uit de veiligheidssector geldt het omgekeerde: kosten van een 

delict vallen juist later dan de feitelijke gebeurtenis en kunnen, zeker bij zwaardere misdrijven, nog 

lang doorlopen. Om een zo zuiver mogelijk beeld van de totale kosten te krijgen zijn daarom de kosten 

in de veiligheidssector toegerekend aan het moment van registratie van het delict door politie of 

justitie. Deze kosten zijn verder voor justitie alleen toegekend indien sprake was van strafoplegging. 

Een en ander betekent dat de totalen die worden gerapporteerd in dit onderzoek een ‘ondergrens’ 

vormen. Zorgkosten die tot 2015 niet voor de gemeenten waren en veiligheidskosten waar geen 

sprake was van veroordeling zijn niet opgenomen. Wel is getoetst of het ontbreken van gegevens over 

een deel van de zorgkosten invloed had op de onderlinge verhoudingen van de kosten in de 

verschillende jaren, maar dat bleek niet het geval. Gesteld kan dus worden dat de gerapporteerde 

kosten voor de verschillende sectoren de onderling verhoudingen adequaat weergeven, maar dat de 

feitelijke kosten in ieder geval hoger geweest zijn dan de gerapporteerde. In de paragraaf over de 

beperkingen aan dit onderzoek wordt hier nog nader op ingegaan. 

 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht van alle verschillende combinaties van kosten en 

verrichtingen gegeven. Rechts bovenin staat het totale bedrag aan in kaart gebrachte kosten: iets meer 

dan 376 miljoen euro over de jaren 2013 tot en met 2016, voor in totaal 10.368 afzonderlijke 

huishoudens.  Voor de overgrote meerderheid van deze huishoudens, 7835, was er geen sprake van 

cumulatie van kosten uit meer sectoren. De overige 2533 huishoudens namen echter wel meer dan de 

helft van alle kosten voor hun rekening. Per groep van combinaties zijn deze kosten weergegeven, 

samen met de aantallen huishoudens. De speciale aandacht gaat uiteraard uit naar combinaties van 

zorg en/of sociale zekerheid met zowel politie als justitie, dit gaat om 681 huishoudens, in de tabel 

vetgedrukt weergegeven. 
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Tabel: totale kosten huishoudens naar combinatie(s) politie, OM, jeugdzorg en sociale zekerheid 

                     
              Politie             Openbaar Ministerie           Jeugdzorg               Sociale Zekerheid 

Totaal kosten 
   

                                   €  376.694.851,59  10.368  
 Aantal  
 huishoudens        
 
            GEEN COMBI  (7835) 169 miljoen (46%)                                 

3833                    0 0 0 1  €  127.187.254,08  3833  

2080                    0 0 1 0  €    34.653.896,99  2080  

1844                    1 0 0 0  €      7.121.468,15  1844  

     78                    0 1 0 0  €          796.093,50  78  
 
          ZORG + SOCIALE ZEKERHEID (314) 20 miljoen (6%)      

314                        0 0 1 1  €    19.872.850,26  314  
 
         COMBI VEILIGHEID  (789) 35 miljoen (10 %)       

789                         1 1 0 0  €    35.239.709,00  789  
 
        VEILIGHEID + SOC ZEKERH   (1041) 84 miljoen (18%)      

500                          1 0 0 1  €    19.837.640,49  500  

516                          1 1 0 1  €    62.342.247,22  516  

   25                         0 1 0 1  €      1.620.626,42  25  
         
         VEILIGHEID + ZORG  (268) 30 miljoen (9%)  

 
     

170                           1 0 1 0  €    13.831.197,19  170  

     4                           0 1 1 0  €            41.560,23  4  

   94                           1 1 1 0  €    16.571.832,50  94  
 
           VEILIGHEID + ZORG+SOCIALE ZEKERHEID   (138) 37 miljoen (11%)     

71                              1 1                     1                                1  €    33.634.773,91  71  

   3                             0 1                     1                                1  €            70.298,49  3  

65                              1 0                      1                                 1  €      3.873.403,16  65  
 

Toelichting bij deze tabel: als een huishouden kosten maakt in een sector geldt de score 1, bij geen kosten de score 0. Voor alle 

mogelijke combinaties van 0 en 1 zijn de aantallen huishoudens met de totale kosten voor deze groep opgenomen. Bij de 

indeling van de combinaties zijn Politie en OM gecombineerd als veiligheidssector. De indeling laat zeer duidelijk zien dat de 

hoogste (gemiddelde) kosten vallen bij de huishoudens die zowel in de bestanden van Politie als van OM voorkomen. De 

kosten van deze drie groepen zijn in de tabel vetgedrukt 
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 Beperkingen van dit onderzoek. 

Zoals hierboven (en in de rapportage) al  is vermeld is op enkele punten in het onderzoek sprake van 

ontbrekende gegevens dan wel schattingen voor bepaalde kosten: 

-Bij de gegevens uit de zorgsector is geen gebruik gemaakt van de gegevens van verschillende kleinere 

instellingen in de gemeente: het verzoek om replicatie van gegevens met aanvulling van het jaar 2016 

is alleen gedaan aan de grotere instellingen, die samen voor ongeveer 90 procent van de kosten 

verantwoordelijk zijn. De resterende 10 procent kan op basis van totale zorgkosten van 63 miljoen 

euro geschat worden op ongeveer 6 miljoen euro. 

-De gegevens uit de zorgsector zijn uitgevraagd op basis van kosten die voor de gemeente gemaakt 

zijn; dat betekent dat voor de jaren tot aan 2015 kosten die toen nog voor rekening van Rijk of 

Provincie waren niet zijn opgenomen. Het totaal van deze kosten kan geschat worden op 40 miljoen 

euro (verschil tussen kosten in 2015/16 en 2013/14) 

-Bij de zorgsector zijn geen ‘effectkosten’ opgenomen zoals wel het geval is bij de veiligheidssector. 

Aangenomen mag worden dat ook zaken rond jeugdzorg tot serieuze effecten op het 

gezinsfunctioneren leiden, maar er is geen onderzoek beschikbaar waarin deze kosten in kaart 

gebracht zijn, schatting is dus niet mogelijk. 

-Bij de gegevens uit de veiligheidssector is geen gebruik gemaakt van de gegevens van de groep 

plegers van delicten waarvan geen BSN bekend was, ongeveer een kwart van de populatie. Dat 

betekent dat ongeveer 35 miljoen aan kosten niet is meegenomen. 

-Bij de gegevens van justitie zijn alleen de kosten meegerekend als sprake was van strafoplegging. Dat 

betekent dat voor de delicten uit 2016 vaak nog geen bedrag is opgenomen, omdat de procesvoering 

niet zo ver was gevorderd. De hoogte van dit bedrag kan geschat worden op 28 miljoen euro, het 

verschil tussen de kosten in 2015 en 2016. 

-Bij de gegevens uit de veiligheidssector is alleen gebruik gemaakt van het ‘eerste geregistreerde 

delict’, over de delicten die tegelijk met een eerste delict werden geregistreerd zijn dus geen kosten 

meegenomen. Voor het ontbrekende bedrag kan geen goede schatting gemaakt worden. 

In al deze gevallen is dus sprake van onderschatting (op grond van onderrapportage) van de feitelijke 

kosten. De hier boven genoemde factoren leveren een totaal van meer dan 100 miljoen aan kosten die 

waarschijnlijk wel gemaakt zijn maar niet zijn opgenomen in het databestand. 

Aan de andere kant kan sprake zijn van overschatting van kosten als gevolg van de gebruikte methode. 

Het SEO wijst er bij de vaststelling van de kosten in de veiligheidssector op dat de door hen genoemde 

bedragen voor ‘maatschappelijke kosten’ op schattingen zijn gebaseerd die ook anders gemaakt 

kunnen worden. De belangrijkste hiervan is het gebruik van een QALY-indicator voor de kosten van 

moord en doodslag van 80.000 euro per levensjaar. Deze indicator levert al snel een miljoenenbedrag 

voor de kosten van moord. Bij een lagere schatting veranderen de bedragen in de veiligheidssector dus 

substantieel. En er is ook een punt voor te maken om dit soort kosten niet op te nemen in een 

kostenberekening, zeker omdat ze voor de (jeugd)zorgsector ook niet beschikbaar zijn. In dit 

onderzoek bedragen de aan het delict moord/doodslag verbonden kosten (zonder  maatschappelijke 

kosten)  in totaal iets minder dan 80 miljoen euro. 
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In de onderstaande tabel zijn de bovenstaande bedragen verwerkt om te kijken naar het totale effect. 

Als eerste stap zijn daarbij de kosten van de groepshuishoudens (18 miljoen) uit het totaal verwijderd. 

Vervolgens zijn per sector de bedragen van onder- en overschatting verwerkt. 

Het netto-effect van de hier boven genoemde onder- en overschattingen lijkt redelijk neutraal te zijn. 

Tegenover de 79 miljoen potentiele overschatting – afhankelijke van definities - in de veiligheidssector 

staat 63 miljoen aan feitelijk vast te stellen onderrapportage voor politie en justitie en er is 46 miljoen 

aan feitelijke onderrapportage in de (jeugd)zorgsector. Het resultaat van de verwerking van de 

bedragen verschilt slechts 10 miljoen euro van het resultaat op basis van de feitelijk verzamelde data, 

de onderlinge verhoudingen tussen de sectoren veranderen in die zin dat de (jeugd)zorgkosten relatief 

hoger worden. Op basis van dit type correcties (totale kosten per jaar) is het niet mogelijk om de 

resultaten uit te splitsen per huishouden, maar het is niet waarschijnlijk dat deze fundamenteel zullen 

veranderen. In het databestand zijn bijvoorbeeld de gegevens over 2015 feitelijk de meest complete 

en geven dus ook het beste beeld van deze verhoudingen: totale kosten over dit jaar van 115 miljoen 

euro, waarvan ongeveer 40 procent voor de participatiewet, 35 procent voor de veiligheidssector en 

25 procent voor de (jeugd)zorgsector. Of de onderlinge verhoudingen nu enkele procenten verschillen 

of niet, het is duidelijk dat de onderlinge samenhang van budgetten uit deze sectoren bij complexe 

gezinnen groot is.  
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Overzichtstabel na 
correctie voor 
groepshuishoudens 
(min 18 mijoen) 
 2013 2014 2015 2016 Grand Total  
Socialedienst            

Participatiewet 
 €  
39.926.147,39  

 €  
45.809.340,60  

 €    
47.127.403,28   €  47.573.565,82  

 €  
180.436.457,09   

Socialedienst Total 
 €  
39.926.147,39  

 €  
45.809.340,60  

 €    
47.127.403,28   €  47.573.565,82  

 €  
180.436.457,09   

Veiligheid     Correcties 

Strafoplegging 
2016 
Ontbrekende  
BSN 
Maatschappelijke 
Kosten Moord/ 
Doodslag 

+ 28.000.000 
 
+ 35.000.000 
 
-79.000.000 
  

OM 
 €  
14.511.197,95  

 €  
32.594.129,15  

 €    
37.263.234,95   €    9.689.489,45  

 €    
94.058.051,50   

ZM 
 €    
8.587.214,95  

 €    
8.104.668,30  

 €      
3.327.534,10   €    2.412.790,00  

 €    
22.432.207,35   

Veiligheid Total 
 €  
23.098.412,90  

 €  
40.698.797,45  

 €    
40.590.769,05   €  12.102.279,45  

 €  
100.490.258,85   

Zorg   
 
                                                                 Correcties: 

10 % kleine 
instelling 
Onderrapportage 
2013 en 2014 

  
 
+  6.000.000 
 
+ 39.000.000 
  

BGGZ   

 €          
162.699,35   €        193.808,12  

 €          
356.507,47   

Jeugd 
 €    
4.874.110,45  

 €    
5.899.029,09  

 €      
5.864.233,92   €    5.871.393,09  

 €    
22.508.766,55   

Jeugdwet 
 €        
229.357,98  

 €        
867.732,89  

 €    
18.989.598,31   €  13.721.012,81  

 €    
33.807.701,99   

SGGZ   

 €      
3.137.491,34   €    3.163.481,87  

 €      
6.300.973,21   

Zorg Total 
 €    
5.103.468,43  

 €    
6.766.761,98  

 €    
28.154.022,92   €  22.949.695,89  

 €    
107.973.949,22   

 
 
 
Grand Total 

 €  
68.128.028,72  

 €  
93.274.900,03  

 €  
115.872.195,25   €  82.625.541,16  

 €  
387.900.665,16   
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Bijlage 3: Kosten voor verschillende typen huishoudens 

In het databestand zijn vier typen huishoudens onderscheiden: gezinnen (met minder en/of 

meerderjarige kinderen), alleenstaanden, paren zonder kinderen en ‘overige huishoudens’. Dit laatste 

type omvat (vooral) ook zogenaamde ‘groepshuishoudens’, waaronder bijvoorbeeld locaties waar 

jongeren samen begeleid wonen, internaten, etc. Sommige groepshuishoudens omvatten dus vele 

tientallen individuen met vaak ook behoorlijke kosten, zodat deze groep zeer onevenwichtig verdeeld 

is en analyses van de hoogste kosten weinig zinvol zijn. Daarom worden hieronder alleen de resultaten 

voor de alleenstaanden en paren zonder kinderen weergegeven. 

Paren (zonder kinderen) 

Wat betreft de paren zonder kinderen valt op dat hier slechts 4 % van de paren kosten maakt, dat zijn 

er 425 op de 10.363 uit de hele populatie. De totale kosten van de groep paren zijn relatief (zeer) laag, 

iets meer dan 7 miljoen euro. Dit resultaat is overigens vrijwel zeker een gevolg van de selectie van 

data: paren zonder kinderen maken logischerwijze geen kosten in de jeugdzorg, als hier de wmo ook 

was meegenomen zou dat zeker anders zijn. Verder bestaan de paren zonder kinderen vooral uit twee 

subgroepen, de jonge paren voor gezinsvorming en de paren waar de kinderen al het huis uit zijn (de 

verreweg grootste groep). Deze beide groepen ‘scoren’ ook laag als het gaat om criminaliteit, met als 

gevolg dat de kosten bij de duurste huishoudens voor meer dan 90 procent in de sector sociale 

zekerheid vallen.  

Van de 425 paren met kosten is er een groep van 77, minder dan 1 procent van het totaal aantal 

paren, dat 60 procent van de kosten voor zijn rekening neemt, wat dat betreft is het patroon identiek 

aan de andere groepen, maar gezien de relatief lage totale kosten, plus het gegeven dat deze kosten 

vooral in een enkele sector vallen, zijn de resultaten voor deze groep huishoudens niet of nauwelijks 

relevant te noemen. 

Alleenstaanden 

84 procent van de 18.879 alleenstaanden maakt geen kosten, de overige 16 procent komt op 94 

miljoen,  in totaal zijn dat dus 3022 personen. Dat bedrag is substantieel lager dan dat voor de 

gezinnen (124 miljoen), maar het aantal personen in de 5809 gezinnen met kosten is ook substantieel 

hoger dan de 3.022 alleenstaanden.  

Als we binnen de alleenstaanden naar de ‘top’ kijken, zien we dat ook hier een kleine groep van 150 

personen, iets minder dan 1 procent van het totaal, verantwoordelijk is voor 20 procent van de kosten 

(plm 17 miljoen euro). Wat de verdeling van kosten over sectoren betreft is er een zeer opvallend 

gegeven: een zeer kleine groep van 30 individuen maakt zowel hoge kosten in de zorgsector als in de 

veiligheidssector (met name bij het Openbaar Ministerie), met een gemiddelde van meer dan 300.000 

euro per persoon (over de totale periode). De groep die wat kosten betreft daaronder komt maakt 

vooral kosten in de sector sociale zekerheid. 
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Bijlage 4 :  Voorbeelden van specifieke kostenplaatjes per huishouden 

 

Opmerkingen vooraf in verband met de privacy (herkenbaarheid van gegevens): 

Ten eerste: in de onderstaande rapportages zijn uitsluitend gegevens opgenomen van leden van een 

huishouden waarvoor kosten en/of verrichtingen zijn geregistreerd, er kunnen dus andere leden van 

het huishouden zijn.  

Ten tweede: de (exacte) bedragen uit de database zijn onherkenbaar gemaakt door vervanging van 

een aantal cijfers door ‘x’ 
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1. Voorbeeld ‘gezinsplaatje’ met extreme kosten, meer dan 300.000 aan kosten per jaar, vooral 

bestaande uit kosten jeugdhulpverlening en jeugdzorg voor twee kinderen waarvan moeder in 

aanraking is met politie en justitie. (NB: bij dit plaatje zijn de delict typen niet gespecificeerd 

om reden van beknoptheid) 

 

Hxxxxx 2015 2016 Totaal 

echtgenote binnen gezin    

Pxxxxxx    

OM    

overig   €               xx.xxx,xx   €               xx.xxx,xx  

politie  

 €                     
xxx,xx  

 €                     
xxx,xx  

echtgenote binnen gezin Total  

 €               
xx.xxx,xx  

 €               
xx.xxx,xx  

kind bij ouder(s)    

Pxxxxxx    

Jeugd    

totaal  €               xx.xxx,xx   €               xx.xxx,xx   €            xxx.xxx,xx  

Jeugdwet    

totaal  €               xx.xxx,xx   €               xx.xxx,xx   €            xxx.xxx,xx  

OM    

overig   €                 x.xxx,xx   €                 x.xxx,xx  

politie  

 €                     
xxx,xx  

 €                     
xxx,xx  

Pxxxxxx    

Jeugd    

totaal  €               xx.xxx,xx   €               xx.xxx,xx   €            xxx.xxx,xx  

Jeugdwet    

totaal  €               xx.xxx,xx   €               xx.xxx,xx   €            xxx.xxx,xx  

OM    

overig   €                 x.xxx,xx   €                 x.xxx,xx  

politie  

 €                     
xxx,xx  

 €                     
xxx,xx  

kind bij ouder(s) Total  €            xxx.xxx,xx   €            xxx.xxx,xx   €            xxx.xxx,xx  

Hxxxxx Total  €            xxx.xxx,xx   €            xxx.xxx,xx   €            xxx.xxx,xx  
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2.Gezin  met een uitkering, waarbij een moeder en twee kinderen alle drie regelmatig met 

politie en justitie in aanraking komen en beide kinderen ook jeugdhulpverlening (jeugd) en 

jeugdzorg (jeugdwet) krijgen. De totale kosten voor de jaren 2015 en 2016 bedroegen 142.000 

euro, gemiddeld dus 71.000 per jaar 

 

Hxxxxx 2015 2016 Totaal 

echtgenote binnen gezin    

Pxxxxxx    

OM    

Drugs  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

overig  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

politie  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

Geweldpleging/Mishandeling 
 €                     
x.xxx,xx   

 €                     
x.xxx,xx  

overig 
 €                     
x.xxx,xx   

 €                     
x.xxx,xx  

politie 
 €                        
xxx,xx   

 €                        
xxx,xx  

Vermogensdelicten  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

overig  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

politie  

 €                           
xx,xx  

 €                           
xx,xx  

Participatiewet    

(blank) 
 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

totaal 
 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

ZM    

Geweldpleging/Mishandeling 
 €                     
x.xxx,xx   

 €                     
x.xxx,xx  

justitie 
 €                        
xxx,xx   

 €                        
xxx,xx  

uitvoering 
 €                        
xxx,xx   

 €                        
xxx,xx  

Vermogensdelicten  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

justitie  

 €                           
xx,xx  

 €                           
xx,xx  

uitvoering  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

echtgenote binnen gezin Total 
 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

kind bij ouder(s)    
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Pxxxxxx    

OM    

Drugs  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

overig  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

politie  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

Economische/Milieudelicten  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

overig  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

politie  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

Geweldpleging/Mishandeling 
 €                     
x.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

overig 
 €                     
x.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

politie 
 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

Overige 
 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

overig 
 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

politie 
 €                        
xxx,xx  

 €                        
xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

Verkeer/Openbare ruimte 
 €                        
xxx,xx   

 €                        
xxx,xx  

overig 
 €                        
xxx,xx   

 €                        
xxx,xx  

politie 
 €                           
xx,xx   

 €                           
xx,xx  

Vermogensdelicten 
 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

overig 
 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

politie 
 €                           
xx,xx  

 €                           
xx,xx  

 €                           
xx,xx  

ZM    

Geweldpleging/Mishandeling 
 €                     
x.xxx,xx   

 €                     
x.xxx,xx  

justitie 
 €                        
xxx,xx   

 €                        
xxx,xx  

uitvoering 
 €                        
xxx,xx   

 €                        
xxx,xx  

Verkeer/Openbare ruimte 
 €                        
xxx,xx   

 €                        
xxx,xx  

justitie 
 €                           
xx,xx   

 €                           
xx,xx  

uitvoering 
 €                           
xx,xx   

 €                           
xx,xx  
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Vermogensdelicten  

 €                           
xx,xx  

 €                           
xx,xx  

justitie  

 €                           
xx,xx  

 €                           
xx,xx  

Pxxxxxx    

Jeugd    

(blank) 
 €                  
xx.xxx,xx   

 €                  
xx.xxx,xx  

totaal 
 €                  
xx.xxx,xx   

 €                  
xx.xxx,xx  

Jeugdwet    

(blank) 
 €                  
xx.xxx,xx   

 €                  
xx.xxx,xx  

totaal 
 €                  
xx.xxx,xx   

 €                  
xx.xxx,xx  

OM    

Geweldpleging/Mishandeling 
 €                  
xx.xxx,xx   

 €                  
xx.xxx,xx  

overig 
 €                  
xx.xxx,xx   

 €                  
xx.xxx,xx  

politie 
 €                        
xxx,xx   

 €                        
xxx,xx  

kind bij ouder(s) Total 
 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

 €                
xxx.xxx,xx  

Hxxxxx Total 
 €                
xxx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

 €                
xxx.xxx,xx  
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3. Gezin met vijf kinderen die – zij het relatief geringe – kosten hebben in relatie tot jeugdhulp of 

jeugdzorg. Eveneens kleine uitkering voor een van beide ouders. Een totaalbedrag van ‘slechts’ 

64.000 euro over twee jaar, geen relatie met criminaliteit, maar zeker een huishouden met 

combinatie van zorg en sociale zekerheid dat voor gemeente ‘aandachtshuishouden’ zou 

moeten zijn 

 

 

Hxxxxx  2015  2016  totaal 

kind bij ouder(s)    

Pxxxxxx    

Jeugdwet    

(blank)  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

totaal  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

Pxxxxxx    

Jeugdwet    

(blank)  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

totaal  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

Pxxxxxx    

Jeugdwet    

(blank) 
 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx   €                  xx.xxx,xx  

totaal 
 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx   €                  xx.xxx,xx  

Pxxxxxx    

Jeugd    

(blank)  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

totaal  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

Jeugdwet    

(blank)   €                  xx.xxx,xx   €                  xx.xxx,xx  

totaal   €                  xx.xxx,xx   €                  xx.xxx,xx  

SGGZ    

(blank)  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

totaal  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

Pxxxxxx    

Jeugdwet    

(blank)  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  
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totaal  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

kind bij ouder(s) Total 
 €                     
x.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

man of vrouw (+ kind(eren))    

Pxxxxxx    

Participatiewet    

(blank) 
 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

totaal 
 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

man of vrouw (+ kind(eren)) 
Total 

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

 €                     
x.xxx,xx  

Hxxxxx Total 
 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  

 €                  
xx.xxx,xx  
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4. Voorbeeld van cumulatie van ‘verrichtingen’ (ipv kosten): binnen dit huishouden zijn een 

moeder en haar twee kinderen in twee jaar 373 keer officieel met hulpverlening, politie en 

justitie ‘in aanraking geweest’.  De kosten voor dit huishouden waren 652.467,74 voor deze 

periode, dus meer dan 300.000 euro per jaar. 

H2xxxx    2015                  2016                       totaal    

echtgenote binnen gezin     

Pxxxxx     

OM     

Geweldpleging/Mishandeling  4 4  
overig  2 2  
politie  2 2  

Overige  2 2  
overig  1 1  
politie  1 1  

Verkeer/Openbare ruimte  2 2  
overig  1 1  
politie  1 1  

echtgenote binnen gezin Total  8 8  
kind bij ouder(s)     

Pxxxxxx     

Jeugd     

(blank) 28 28 56  
totaal 28 28 56  

Jeugdwet     

(blank) 40 34 74  
totaal 40 34 74  

OM     

Geweldpleging/Mishandeling  2 2  
overig  1 1  
politie  1 1  

Pxxxxxx     

Jeugd     

(blank) 32 33 65  
totaal 32 33 65  

Jeugdwet     

(blank) 88 78 166  
totaal 88 78 166  

OM     

Geweldpleging/Mishandeling  2 2  
overig  1 1  
politie  1 1  

kind bij ouder(s) Total 188 177 365  
Hxxxxx Total 188 185 373  
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5. Voorbeeld van cumulatie van verrichtingen: in dit gezin zijn zowel vader als moeder als twee 

kinderen geregistreerd bij politie en justitie voor in totaal 61 overtredingen in twee jaar tijd. 

NB: de kosten voor dit gezin voor beide jaren waren 58.342 euro, gemiddeld 26.171 euro per 

jaar. Dit gezin zal dus niet voorkomen in de ‘Top’ wat betreft kosten, maar komt duidelijk 

wel in aanmerking voor een integrale aanpak 

 

Hxxxxx                               2015                            2016                   totaal  
echtgenote binnen gezin     

Pxxxxxx     

OM     

Overige 2  2  
overig 1  1  
politie 1  1  

ZM     

Overige 2  2  
justitie 1  1  
uitvoering 1  1  

echtgenote binnen gezin Total 4  4  
kind bij ouder(s)     

Pxxxxxx     

OM     

Verkeer/Openbare ruimte 2  2  
overig 1  1  
politie 1  1  

Pxxxxxx     

OM     

Geweldpleging/Mishandeling 6  6  
overig 3  3  
politie 3  3  

Overige 6  6  
overig 3  3  
politie 3  3  

Verkeer/Openbare ruimte 4 4 8  
overig 2 2 4  
politie 2 2 4  

Vernieling 2  2  
overig 1  1  
politie 1  1  

ZM     

Geweldpleging/Mishandeling 7  7  
detentie 1  1  
justitie 3  3  
uitvoering 3  3  

Overige 8  8  
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detentie 2  2  
justitie 3  3  
uitvoering 3  3  

Verkeer/Openbare ruimte 6 6 12  
detentie 2 2 4  
justitie 2 2 4  
uitvoering 2 2 4  

Vernieling 2  2  
justitie 1  1  
uitvoering 1  1  

kind bij ouder(s) Total 43 10 53  
man (+ vrouw en kind(eren))     

Pxxxxxx     

OM     

Overige 2  2  
overig 1  1  
politie 1  1  

ZM     

Overige 2  2  
justitie 1  1  
uitvoering 1  1  

man (+ vrouw en kind(eren)) Total 4  4  
Hxxxxxx Total 51 10 61  
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Bijlage 5: Enkele gezinsplaatjes uit eerdere studies c6Volg 

 

Cijfers zijn altijd maar een deel van het ‘verhaal’ van een huishouden of gezin. Het feit dat er over een 

langere periode – in dit geval vier jaar – contact is met meer sectoren geeft vrijwel altijd aan dat er 

sprake is van chronische problemen, maar niet wat voor problemen dat zijn. Daarom moeten ter 

voorbereiding van (gerichte) interventies de cijfers altijd worden aangevuld met kwalitatieve 

informatie van de betrokken instellingen. Die informatie is tegelijk – mits dus ‘samengebracht’ – het 

verhaal van een gezin. Een verhaal waaruit niet alleen de ernst van de problemen naar voren komt, 

maar ook vaak de aard van de knelpunten in de hulpverlening. 

Deze verhalen zijn vaak redelijk eenvoudig zo samen te vatten dat ze (voldoende) anoniem blijven en 

daardoor ook toegankelijk voor degenen die beleid op gemeentelijk niveau kunnen of moeten 

organiseren en coordineren, doorzettingsmacht hebben als er onvoldoende wordt samengewerkt of 

als er conflicterende regels zijn. Bovendien zijn deze verhalen een uitstekende basis voor een 

kwalitatieve evaluatie van gepleegde inzet: het kan zelfs zijn dat de kosten voor een gezin omhoog 

gaan om de hulp te kunnen bieden die een kind nodig heeft, of om herhaling te voorkomen. 

De drie – zeer korte – gezinsplaatjes hieronder zijn afkomstig uit eerder door c6Volg uitgevoerd 

onderzoek, opgesteld in samenwerking met de bij de gezinnen betrokken hulpverleners. In al deze 

gevallen ging het om gezinnen die al jaren (bij vrijwel alle betrokkenen) bekend waren, regelmatig 

waren ‘gesignaleerd’ in onderlinge circuits op basis van de hoge urgentie…..zonder dat iemand er in 

was geslaagd om de negatieve cyclus te doorbreken. 

 

 

Gezin 1      

Alleenstaande vrouw afkomstig uit Afrika met haar drie kinderen, leeftijden tussen de 13 en 18. Zij 

heeft zelf sikkelcelanemie en twee van haar dochters hebben dat ook, wat frequente opname in het 

ziekenhuis ten gevolg heeft. Daarbij moeten ook hoge kosten gemaakt worden voor de 

bezoekregelingen, paradoxaal genoeg juist door het gebrek aan middelen van het gezin zelf. Wat dat 

laatste betreft: er is logischerwijze wegens de ziekte geen eigen inkomen, maar er is ook al zes jaar 

sprake van een juridische patstelling. Haar (ex)man is verdwenen en heeft haar achtergelaten met een 

enorme hoeveelheid schulden, maar de formele scheiding kan niet worden uitgesproken wegens het 

ontbreken van de juiste papieren uit het land van herkomst. Dat betekent dus dat ‘sanering’ via 

schuldhulpverlening  om formele redenen ook niet mogelijk is en het gezin letterlijk al jaren afhankelijk 

is van de ‘bedeling’, zoals de Voedselbank. In die situatie werden de kinderen al een keer uit huis 

geplaatst omdat ze nauwelijks te eten in huis hadden. 
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Gezin 2 

De focus in het hulpverleningscircuit ligt sterk op het oudste kind, een jongen van 16, die in het 

verleden uit huis is geplaatst wegens misbruik van zijn 8-jarige zusje.  Op de een of andere manier 

‘ontbreekt het aan een diagnose waarmee deze jongen meer structureel opgenomen zou kunnen 

worden’. Dit ondanks de waarschuwing van de behandelende psychiater: de jongen is zelf door zijn 

opa misbruikt en heeft een zeer hoog risico op recidive. Met het oog op het feit dat er behalve het 

8-jarige meisje nog een zusje van 5 in huis is, is het herhalingsrisico zeer groot, maar de enige concrete 

maatregel in dit kader is een verzoek aan de gespecialiseerde gezinshulp om zo vaak mogelijk over de 

vloer te komen. Het gezin is overigens al (zeer) lang bekend bij de thuiszorgorganisatie die de 

gezinshulp levert, ze komen er al twee jaar ‘op en af’ wegens verschillende problemen, zoals schulden, 

maar ook eerdere pedagogische problemen. Er was op enig moment ook sprake van een gezinsvoogd, 

maar die is na het verlopen van de formele termijn van onder toezichtstelling niet meer actief. 

 

Gezin 3 

In dit gezin is sprake van een vechtscheiding die al enige tijd loopt, inclusief wederzijdse aangiftes 

wegens allerlei zaken, beschadigingen aangebracht in en rond huizen. De politie moest regelmatig 

langskomen. Bijkomende complicatie is dat de moeder een geschiedenis heeft in de psychiatrie, met 

enige regelmaat was opgenomen. De situatie rond de vechtscheiding heeft de problemen erger 

gemaakt, zodat er weer sprake is van intensivering van de behandeling. Ook op de kinderen heeft de 

onrust, de voortdurend ‘langskomende’ ex, een negatief effect. Een van de twee – ze zijn 7 en 9 – zit in 

het Bijzonder Onderwijs. De jojo-situatie rond moeder en vader werkt belemmerend op de 

ondersteuning van de kinderen. 

Voor al deze gezinssituaties geldt dat ze al minstens vier jaar ‘spelen’ zonder dat een oplossing in zicht 

is….en dat de totale (zorg)kosten per gezin meer dan 100.000 euro zijn geweest in die periode. 
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Bijlage 6: Uitwerking opties gegevensoverdracht vanuit database naar gemeenten. 

 

Uitgangspunt:  in samenwerking tussen een pilotgemeente en het Ministerie van Justitie is een 

DATABASE ontwikkeld waarin de kosten en verrichtingen voor sectoren zorg, sociale zekerheid en 

veiligheid zijn gecombineerd op het niveau van individuen en de huishoudens waar ze deel van 

uitmaken (microniveau). De gegevens voor deze database zijn aangeleverd door verschillende 

instellingen en diensten en ‘aan de bron gepseudonimiseerd’ zodat ze voor de onderzoekers zelf niet 

herleidbaar zijn tot persoonsgegevens. Het doel van deze database is het in kaart brengen van 

cumulaties van kosten en verrichtingen op individueel/huishoudens/gezinsniveau, als basis voor een op 

effectiviteit en efficiency gericht beleid t.a.v. multiprobleemsituaties, waarvan al uit eerder onderzoek 

bekend was dat deze vaak structureel zijn en grote risico’s voor met name daarin verblijvende kinderen 

met zich meebrengen. 

De genoemde database kan worden ingezet voor verschillende doelen. Deze worden hieronder 

beschreven en gerelateerd aan de (grenzen van) de privacy van inwoners die beschermd moet worden 

conform de richtlijnen van de AVG en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze richtlijnen zijn 

niet ‘absoluut’, maar gebaseerd op de in de wet geformuleerde te maken afweging tussen 

maatschappelijk en persoonlijk belang. Bij het combineren van gegevens (cumulatie) moeten 

gemeenten zich houden aan strikte randvoorwaarden als het gaat om bestuurlijke opdrachten, 

doelbepalingen en procedures. 

 

Doel A: Leveren van management- en besturingsinformatie door rapportage op gemeentelijk niveau 

Toelichting  

Het doel is  op lokaal (gemeentelijk) niveau inventariseren en analyseren van de cumulaties. 

Analyses van de cumulatieve data brengen in kaart hoeveel procent (dan wel hoeveel geld absoluut) 

van de gemeentelijke middelen (en middelen uit de veiligheidssector) verbonden is aan situaties met 

hoge cumulatie, hoeveel individuen, huishoudens en gezinnen dit betreft en wat de specifieke 

verhoudingen van middelen uit verschillende sectoren zijn (typologie van multiprobleemsituaties). 

Gemeenten krijgen hierdoor inzage in de stand van zaken in hun eigen gemeenten en kunnen 

vergelijkingen zien met andere gemeenten. Het betreft uitsluitend statistische gegevens, niet 

herleidbaar op personen en dus ook niet geschikt om concrete interventies op te baseren. 

Privacy-aspecten:  

Het betreft hier  volstrekt anonieme gegevens uit de database die worden gebruikt om de beoogde 

analyses uit te voeren. Deze kunnen zonder problemen op basis van de standaard- 

‘bewerkersovereenkomst’ van de VNG aan gemeenten worden geleverd.  
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Doel B: Leveren van managements- en besturingsinformatie door (terug)rapportages aan de 

organisaties die data geleverd hebben. 

 

Toelichting: 

Het doel is organisaties inzicht te geven in hun eigen werkgebied in relatie tot werkgebieden van 

andere organisaties. Daartoe worden gegevens uit elke sector afzonderlijk in kaart gebracht en 

gecombineerd/verrijkt met gegevens uit andere sectoren. Daarmee wordt inzichtelijk hoeveel en welk 

type gezinnen in iedere sector ook problemen hebben in andere sectoren. Resultaat van deze analyses 

zijn ‘sets van criteria’ waarmee binnen elke sector op grond van de eigen gegevens 

multiprobleemsituaties kunnen worden gedetecteerd.  

Privacy-aspecten: 

Terugrapportage van ‘eigen’ gegevens aan organisaties is niet problematisch. Gegevens worden 

immers alleen anders geordend, maar er zijn geen gegevens in het geding die een organisatie niet al 

had. 

Combineren/verrijken met gegevens uit andere sectoren is niet problematisch mits de gegevens 

anoniem blijven. Dat is het geval als sprake is van analyses over specifieke groepen met specifieke 

groepskenmerken, zoals bepaalde combinaties van betrokken sectoren, bepaalde kostenfactoren, etc.  

Echter, bij het rapporteren van de resultaten bestaat het risico dat specifieke combinaties 

‘identifceerbaarheid’ met zich meebrengen, waardoor informatie over personen gedeeld wordt met 

functionarissen die daartoe geen toegang mogen hebben, omdat zij  geen behandelrelatie met 

betrokken inwoners hebben, of omdat het gaat om gegevens waartoe hun behandelrelatie geen 

toegang toelaat.  

Analyses van gegevens over meerdere sectoren overstijgt het doel waarvoor de gegevens in de 

database oorspronkelijk zijn verzameld (sectorale ondersteuning van inwoners). Hiervoor is dus een 

nieuwe, strikt afgegrensde doelbepaling nodig, die beperkt is tot niet-privacygevoelige data, zoals bv 

prevalantie van kostengegevens (Niet-Wat-Maar-Dat formule, zoals bij de VIR).  

Om dit te waarborgen moet worden voldaan aan het door de AVG voorgeschreven protocol, waarin 

stappen zijn opgenomen als het formuleren van het (maatschappelijke) belang, een bestuurlijke 

opdracht met strikt afgegrensde doelbepaling en het opstellen van een DPIA (Data Protection Impact 

Assessment) dat moet worden bewaakt door een onafhankelijke gemeentelijke functionaris. (Zie de 

bijlage voor een voorbeeld hiervan). In principe moet ieder proces waarbij uit de database gegevens 

ter beschikking gesteld worden via de DPIA worden getoetst. 

Op basis hiervan kunnen dergelijke gegevens uit de database worden gegenereerd – na toetsing in 

DPIA – en ter beschikking gesteld worden van specifiek door de gemeente daartoe gemandateerde 

doelbevoegde ‘operationele eenheden’. 

 

Doel C: Signalering van probleemsituaties door aanvullende analyses van database-gegevens. 

Bij de Doelen A en B verstrekken de onderzoekers gegevens aan gemeente en/of (professionals van) 

instellingen. Bij Doel C ligt het vertrekpunt  bij de gemeente en/of professionals. Als daar sprake is van 
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ernstige enkelvoudige of meervoudige probleemsignalen kan bij de database getoetst worden of 

sprake is van betrokkenheid van (nog) meer sectoren, dan wel longitudinale problemen. Deze toets 

verloopt eveneens via pseudonimisering, zodat de onderzoekers zelf geen toegang hebben tot 

persoonsidentificerende gegevens.  

Privacy-aspecten: 

De gemeente / professionals moeten voor dit doel wel weten over wie het gaat. 

Het gaat hier om beschikbaar stellen van specifieke informatie over cumulatie  op groeps-, individueel- 

of huishoudensniveau 

Voorstel is om een kleine groep functionarissen ( te noemen: Risico-signaleringsteam) speciaal te 

mandateren voor het uitvoeren van dergelijke analyses, onder strikte afspraken ten aanzien van doel, 

verwerking en vernietiging van gegevens. Een Risico-signaleringsteam rapporteert bij geconstateerde 

samenloop van probleem-situaties of –risico’s  aan de reeds bestaande zorgrelatie, waarbij de 

betreffende inwoner conform het AVG-protocol wordt geïnformeerd en inzage kan krijgen.  

Het doel van de database, conform de bestuurlijke opdracht, is het in kaart brengen van situaties die 

(extreme) risico’s voor inwoners van een gemeente met zich meebrengen. Bij specifieke groepen 

inwoners, zoals kinderen, weegt de verantwoordelijkheid van de gemeente extra zwaar en kan de 

optie ‘in beeld komen’ om de cumulatie van specifieke gegevens op zichzelf als een (risico)signaal te 

beschouwen. Binnen de huidige wetgeving is dit in principe niet toegestaan als het gaat om voor 

onderzoeksdoeleinden verzamelde gegevens. Wel is denkbaar – nader te toetsen -  dat op grond van 

signalen een (anonieme) taxatie van een (gezins)situatie gemaakt wordt, in samenwerking met 

betrokken professionals (die allen een behandelrelatie hebben met betrokkenen). Bij gebleken ernstig 

risico ontstaat dan  (zelfs) de verplichting  dat gegevens gedeeld worden. Aanbevolen wordt om een 

gemeentelijke Risico-signaleringsteam dergelijke taxaties uit te laten voeren om te verkennen in 

hoeverre de database op deze manier benut kan worden. 
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DOEL D: Het evalueren van de effectiviteit van gerichte inzet. 

De database bevat longitudinale informatie over alle individuen en gezinnen waarvoor kosten of 

verrichtingen bestaan. Daarmee is het mogelijk om feedback aan de gemeente of instellingen te geven 

over de resultaten van interventies. Ook hiervoor geldt uiteraard dat er verschil gemaakt moet worden 

tussen de bovengenoemde niveaus met betrekking tot de privacy. Als het gaat om groepsniveau met 

anonieme rapportage over meerdere gezinnen valt dit onder de beschrijvingen onder de doelen A en 

B. Als het gaat om rapportage op het niveau van groepen met identificatierisico of individuen dan 

gelden de regels van Doel C en moet de evaluatie procedureel worden getoetst dan wel afgestemd 

met betrokken inwoners.  

 


