Data-matrix 16-27
De onderstaande matrix geeft weer welke data mogelijk gebruikt kunnen worden om de situatie van jongeren en jongvolwassenen in beeld te
brengen op verschillende leefdomeinen. De matrix is bedoeld voor iedereen uit beleid en praktijk om hen te helpen een weg te vinden in de veelheid
aan data die beschikbaar is.

Werk in uitvoering

Soorten data:

Er zijn veel gegevens beschikbaar en het overzicht dat we hieronder presenteren
is dan ook niet compleet. Gezien de dynamiek en de ontwikkelingen in het veld,
zowel het inhoudelijke veld als de wereld van data-partijen, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit overzicht op korte termijn een statisch document zal worden. We roepen
iedereen dan ook op om ontbrekende data-bronnen te melden bij het Nederlands
Jeugdinstituut via info@nji.nl, zodat de informatie gebruikt kan worden bij de volgende versies van dit document.

We presenteren data-bronnen in vier categorieën:
1. Gemeentelijke data die gemeenten zelf real-time beschikbaar hebben en die op
operationeel niveau kan worden ingezet. Het kan zijn dat niet alle gemeenten
over dezelfde data beschikken.
2. Landelijk beschikbare data die mogelijk minder recent is, maar wel mogelijkheden biedt tot benchmarking en dus op beleidsniveau heel relevant is.
3. Gegevens in de CBS Microdata. Een deel van deze gegevens is al openbaar beschikbaar, maar het is bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde samenlopen tussen

Leefdomeinen
We verzamelen databronnen op de volgende leefdomeinen, gebaseerd op de domeinen in het toekomstplan en de zelfredzaamheidsmatrix Jeugd (uitwonend):
• Wonen
• School, werk en inkomen
• Vrienden, relaties en vrije tijd
• Zorg
• Activiteiten dagelijks leven (voor jezelf zorgen)
• Justitie

gegevens in beeld te brengen die nog niet openbaar beschikbaar zijn en die voor
beleidskeuzes wel heel relevante input kunnen leveren.

Witte vlekken – de zoektocht naar data-bronnen
Op een aantal leefdomeinen is minder data beschikbaar dan op andere leefdomeinen. Ook hebben we op dit moment (februari 2019) de gemeentelijke databronnen
nog onvoldoende en niet specifiek genoeg in beeld. We noemen dit ‘witte vlekken’
en benoemen ze als zodanig in de matrix. Mocht u gegevens kennen die een dergelijke witte vlek kan inkleuren, dan horen wij dit graag.

Wonen
Wat kwetsbaar maakt: Jeugdzorg met verblijf, tekort aan woningen, geen vaste/passende plek.
ZRM domein

Termen

Gemeentelijke data

Landelijk beschikbaar

CBS microdata

Huisvesting

Veilige, toereikende huisvesting
- (niet) autonome huisvesting regulier (huur)contract - woning
te duur - geen vaste woon- of
verblijfplaats - kort verblijvend van
woonplek naar woonplek
Wat kwetsbaar maakt:
Jeugdzorg met verblijf, tekort aan
woningen, geen vaste/passende plek

Cijfers op wijkniveau
Toekomstplannen
BRP
Wachtlijsten woningbouw
Dure plekken JZ
zorgwoningen
witte vlek: informatie over
zwerfjongeren

CBS Daklozen 18 tot 30 jaar
(absoluut en procentueel)

GBAHuishoudensbus: institutioneel
(is ook intern bij politie-opleiding
bijvoorbeeld)
Eigendomtab: eigenaren van huizen

Overig

School, werk en inkomen
Wat kwetsbaar maakt: Korte contracten, veel wisselingen, geen dagbesteding, schulden, geen begeleiding tijdens/na overstap, alle overstapen, transities, geen verbinden
werk, zorg en onderwijs, schooluitval.
ZRM domein

Termen

Gemeentelijke data

Landelijk beschikbaar

CBS microdata

Financiën

Inkomen voldoende - geen uitkering
of (studie)lening - kan normale
tegenvallers zelf opgevangen –
schulden
Wat kwetsbaar maakt:
Korte contracten, veel wisselingen,
geen dagbesteding, schulden

Is dit een witte vlek?

CBS Jeugdmonitor: jongeren met
uitkering of bijstand, wajong naar
regio (15 – 27)

Inhatab: inkomen van huishoudens
secmbeursmndbedragbeurs:
personen met studiebeurs
inpatab: inkomen van personen
zelfstandigentab: winst van zzp-ers
secmbus: personen sociaal
economische categorie
Wanbzvwtab: wanbetalers
zorgverzekeringswet
WSNPtab: schuldsanering

Is er informatie beschikbaar
over wanbetalers gemeentelijke
belastingen? Is dat nuttige
informatie?

CBS Jeugdmonitor: jongeren met
uitkering of bijstand, wajong naar
kenmerken (15 – 27)

Overig

ZRM domein

Termen

Gemeentelijke data

Landelijk beschikbaar

CBS microdata

Werk &
opleiding

vast werk - dagbesteding arbeidstoeleiding - startkwalificatie
- verzuim van school en/of
werk - geen werk of school
- alternatief opleidings- of
arbeidstoeleidingstraject

Sluitende keten tussen vmbo en
mbo
uitval- en switchmonitor

Schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten: vsvkompas en
onderwijs in cijfers (gem)
Aantal leerlingen per schooltype
arbeidsmarktinformatie (uwv)
loopbaanmonitor (2017 – OCW)
kinderen in tel
CBS jeugdmonitor: Arbeidsmarkt
deelname met of zonder
startkwalificatie (15-27 jaar)
CBS Jeugdmonitor Voortijdig school
verlaters per regio (tot 23 jaar)
Onderzoek naar participatie zonder
startkwalificatie van Toezicht
Sociaal Domein

Hdiplomaregtab: Startkwalificatie
vsvtab: voortijdig schoolverlaten
spolis: werk en contractvorm en loon
secm: NEET (zonder niet-formele
opleidingen)
onderwijsinschrijvingen met niveau:
onderwijsinschrtab, inschrwpotab,
inschrwectab

Witte vlek: wie zijn de vsvs-ers? Wie
zit op de bank en waar (met naam
en mobiel nr)
Witte vlek: wie is allemaal betrokken
en geen gesprek over inzet.

Overig

Vrienden, relaties en vrije tijd
Wat kwetsbaar maakt: kenmerken ouders, KOPP, tienerouder zijn of hebben, diverse hulpverleners, diverse teleurstellingen, motivatiegebrek, slecht voorbeeld, criminaliteit,
Big 5, geen volwassene om op terug te vallen.
ZRM domein

Termen

Gemeentelijke data

Landelijk beschikbaar

CBS microdata

Huiselijke
relaties

geen problemen tussen leden
van huishouden - adequate
conflictoplossing - huiselijk geweld

Is dit een witte vlek? Is hier vanuit de
GGD-monitors informatie over?

CBS Beleidsinformatie Veilig thuis

Jgdbeschermbus: kinderen met
OTS/Voogdij

Sociaal
netwerk

vrienden - volwassen steunfiguren,
ook buiten het gezin - clubs

Is dit een witte vlek? Is hier vanuit de
GGD-monitors informatie over?

GGD-monitor

Socsamwelzijn: vragenlijst-gegevens
over participatie en welzijn

Maatschappelijke
participatie

maatschappelijke isolatie - sociale
vaardigheden - deelname aan clubs,
verenigingen, maatschappelijke
activiteiten

Is dit een witte vlek?
Is er u-pas achtige informatie
beschikbaar (niet alleen aantal
passen, maar het gebruik ervan)

CBS Jeugdmonitor Sociale
contacten en maatschappelijke
participatie (15 tot 25 jaar)
GGD-monitor

Socsamwelzijn: vragenlijst-gegevens
over participatie en welzijn

Tijds
besteding

gezond dag-nachtritme - plezierige
en/of nuttige activiteiten buiten
school of werk - structuur in de dag

Is dit een witte vlek? Is hier vanuit de
GGD-monitors informatie over?

CBS Tijdsbesteding in uren per week
(18 tot 25 jaar)

Socsamwelzijn: vragenlijst-gegevens
over participatie en welzijn (15+)
gemon: vragenlijst:
gezondheidsmonitor (19+)

Overig

Zorg
Wat kwetsbaar maakt: 18-/+ overgangen, geen verbinding tussen werk, zorg en onderwijs, verblijf in jeugdzorg (met name gesloten), mentale gezondheid, middelengebruik,
jeugdbescherming en jeugdreclassering.
ZRM domein

Termen

Gemeentelijke data

Landelijk beschikbaar

CBS microdata

Overig

Geestelijke
gezondheid

niet meer dan dagelijkse
beslommeringen of zorgen - goed
functioneren - symptomen behandeltrouw - psychische,
gedrags- of ontwikkelingsstoornis,
behandeling - suïcide-ideatie

Ggd monitor
Verwijs-index

CBS Jeugdmonitor Jongeren met
jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in
natura naar gemeenten en wijken
(8 tot 23 jaar)
CBS Jeugdmonitor Jongeren met
jeugdzorg; persoonskenmerken
(18 tot 23 jaar)

Socsamwelzijn: vragenlijst-gegevens
over participatie en welzijn (15+)
ZVWzorgkostentab: ggz-hulp

Witte vlek: data over vroege
interventies in onderwijs, data
over ZVW en WLZ, registratie
JGZ, exacte info wachtlijsten,
wijkteaminformatie

Lichamelijke
gezondheid

medische aandacht nodig
- (chronische) aandoening
- wel/geen behandeling gezondheidsproblemen - mate van
beperkt functioneren

Verwijs-index

CBS Jeugdmonitor Seksueel gedrag
(15-25 jaar)
CBS Jeugdmonitor Leefstijl
overgewicht (18-25 jaar)
CBS Jeugdmonitor positieve
beoordeling gezondheid (15-25 jaar)
Wmo
CPB-onderzoek naar toekomst
perspectief

gemon: gezondheidsmonito (19+)
ZVWzorgkostentab: zorg van mensen
met basisverzekering

Middelen
gebruik

mate van gebruik behandeltrouw - hospitalisatie
noodzakelijk - preoccupatie onthoudingsverschijnselen - gebruik
interfereert (niet) met dagelijks
leven

Verwijs-index

CBS Statline heeft gegevens over
alcoholgebruik (o.a. zware drinkers)
en drugsgebruik (afgelopen week,
afgelopen maand, ooit)

Verslavings- en bemoeizorg
niet meer zo goed: medisch
specialistische zorg.
ZVWzorgkostentab: zorg van mensen
met basisverzekering

Activiteiten dagelijks leven – voor jezelf zorgen
Wat maakt kwetsbaar: Geen geld (voor activiteiten), gebrek aan zelfinzicht, laaggeletterdheid, niet de vaardigheden hebben om zelf de regie te voeren.
ZRM domein

Termen

Gemeentelijke data

Landelijk beschikbaar

CBS microdata

Basale
activiteiten
dagelijks
leven

zelfzorg (eten, wassen, aankleden,
toilet) en mate van beperkingen
daarin

Is er vanuit de WMO-indicaties
informatie beschikbaar?

CBS Statline heeft voor leverende
gemeenten info over aantal “hulp
bij huishouden” en “ondersteuning
thuis”

WMO-data (niet alle gemeenten)

Instrumentele activiteiten
dagelijks
leven

weten welke instanties te benaderen
- complexe activiteiten in het
dagelijks leven en mate van leeftijdsadequaat uitvoeren daarvan

Is er vanuit de WMO-indicaties
informatie beschikbaar?

CBS Statline heeft voor leverende
gemeenten info over aantal “hulp
bij huishouden” en “ondersteuning
thuis”

WMO-data (niet alle gemeenten)

Overig

Justitie
Wat maakt kwetsbaar: LVB, recidive.
ZRM domein

Termen

Gemeentelijke data

Landelijk beschikbaar

CBS microdata

Overig

Justitie

contact met politie - verdacht
- voorwaardelijke straf of in
vrijheidstelling - strafblad

incidentenmeldingen

CBS jeugdmonitor: verdachten van
misdrijven (12 tot 25 jaar)
Recidive
CBS Jeugdmonitor Beleving
onveiligheid (15 tot 25 jaar)
CBS jeugdmonitor Slachtofferschap
criminaliteit (15 tot 25 jaar)
Onderzoek naar LVB in justitiële
keten

Slotab: slachtoffer van misdrijf
Verdtab: verdacht van misdrijf
halttab: haltverwijzingen

Witte vlek: de koppeling met
jeugdzorg (is vanuit SIB beschikbaar
en komt op portal 16-27)

