
 

 

Factsheet jeugdbescherming 2015 
In de provincie Groningen hebben 1525 minderjarige jeugdigen in 2015 te maken met een maatregel 

jeugdbescherming. Dat is 1,15% van de totale leeftijdsgroep 0 t/m 17 jarigen. In heel Nederland gaat 

het om 0,9% van deze leeftijdsgroep. In Groningen worden dus meer maatregelen jeugdbescherming 

uitgesproken door de (kinder)rechter dan landelijk. De provincie Groningen staat van alle 

jeugdzorgregio’s op een gedeelde 4e/5e plaats, net onder Zuid- en Midden Limburg en Rijnmond die 

nog hogere percentages hebben.  

Jeugdbescherming betreft een ondertoezichtstelling (ots) van ouders of een voogdijmaatregel, die 

door de rechter wordt opgelegd. Ouders wordt dan, al dan niet tijdelijk, de voogdij over hun 

kind(eren) ontnomen. De maatregel dient om kinderen te beschermen tegen onveilige thuissituaties 

die hun ontwikkeling belemmeren. 

            

 

In Groningen meer voogdijmaatregelen dan landelijk  

De 1525 jeugdigen in de provincie Groningen voor wie de maatregel geldt, hebben 1705 trajecten 

jeugdbescherming gekregen. Sommige jeugdigen hebben te maken met meerdere trajecten. De 

verhouding OTS – Voogdij is in de provincie Groningen  68%-32%.  Landelijk is dat 76%-24%. In 

Groningen wordt vaker dan landelijk een voogdijmaatregel uitgesproken, een zwaardere maatregel 

dan een ondertoezichtstelling. 



 

 

Er zijn iets meer trajecten beëindigd dan gestart in 2015. 

 

Totaal 
Jeugdbeschermingstrajecten 

2015 
Totaal begonnen 
trajecten in 2015 

Totaal beëindigde 
trajecten 2015 

Nederland                       44965 10550 13990 

Provincie Groningen   1705        420 470 

 

Hoe lang duren de trajecten jeugdbescherming? 

In onderstaande grafiek is te zien dat van de in 2015 beëindigde jeugdbeschermingstrajecten het 

aantal trajecten ondertoezichtstelling (blauw) verreweg het grootst is. Van alle 470 beëindigde 

trajecten jeugdbescherming is 380 een traject ondertoezichtstelling en dus 90 voogdijmaatregelen. 

Een onder toezicht stelling is minder ingrijpend dan een voogdij maatregel. 

Een kwart van de beëindigde trajecten heeft 4 jaar of langer geduurd, een zesde deel duurde minder 

dan een half jaar. 
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Wat zijn kenmerken van jeugdigen met jeugdbescherming in de provincie Groningen? 

Jeugdigen in de provincie Groningen die te maken hebben met een onder toezicht stelling van hun 

ouders, of onder voogdij staan, hebben de volgende kenmerken: 

 Iets meer dan de helft is een jongen 

 Heel jonge kinderen hebben nog nauwelijks te maken met jeugdbescherming (13%). Iets 

minder dan de helft is 4-12 en 12-18 jaar oud 

 Het overgrote deel van kinderen met jeugdbescherming is van autochtone afkomst (72%) 

 Een derde van de jeugdigen met jeugdbescherming woont in een éénoudergezin. Ruim de 

helft woont in een ‘andere’ gezinssamenstelling dan met één of twee ouders. Hieronder 

vallen ook de jeugdigen die met een jb-maatregel in een instelling wonen. 

 

        

 

        

 

Veel jeugdigen met jeugdbescherming krijgen ook andere jeugdhulp 

Jeugdigen met een maatregel jeugdbescherming zijn kwetsbare jeugdigen. De meeste van hen 

krijgen ook nog andere vormen van jeugdhulp. In de provincie Groningen krijgt driekwart van de 
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jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel, ook nog een andere vorm van jeugdhulp. Slechts 

één op de vijf jeugdigen met jeugdbescherming krijgt geen andere vorm van jeugdhulp daar bij.  De 

combinatie met jeugdreclassering (een opgelegde maatregel vanwege strafbaar gedrag) is heel klein 

en te verwaarlozen. 

 

 

 

Informatie 

Bron: CBS 

Contact: Fransje Grisnich  

E: f.grisnich@cmostamm.nl      M: 06-46068444 
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