
Beleidsmonitor jeugdhulp 2018 
Regio Hart van Brabant 

In het eerste half jaar van 2018 maakte 8,8% van de jeugdigen in de regio 
Hart van Brabant gebruik van één of meerdere vormen van jeugdhulp, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit is hoger dan in de eerste half 
jaren van 2017 (8,3%) en  2016 (8,1%), maar wat lager dan het landelijk 
percentage in het eerste half jaar van 2018 (9,6%). 
Relatief veel jeugdigen in de gemeente Loon op Zand (10,5%) maakten 
gebruik van jeugdhulp, en in Hilvarenbeek het minst (6,3%).
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Jeugdreclassering
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De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van het CBS en gaan voornamelijk over voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2018
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Jeugdigden in bijstandsgezinnen

6,9% van de jeugdigen (0-
18 jarigen) in de regio Hart 
van Brabant leefden in 
2017 in bijstandsgezinnen. 
In heel Nederland was dit 
6,7% van het totaal aantal 
jeugdigen.

1,8%

Uitval jeugdhulp: 
voortijdig eenzijdig afgesloten door cliënt

In het eerste half jaar van 2018 is er bij 1,8% 
van alle gestarte jeugdhulptrajecten in Hart 
van Brabant sprake van uitval. Dit is 
vergelijkbaar met de eerste half jaren van 
2017 (2,0%) en 2015 (1,9%), maar lager dan 
in 2016 (2,6%). Landelijk ligt het percentage 
uitval op 2,0% in het eerste half jaar van 2018. 

6860 6010 850 745 170

Het ging in de regio Hart van Brabant in het eerste halfjaar van 2018 om 6860 
jeugdhulptrajecten,  dit is hoger dan in het eerste halfjaar van 2015 (6430), 2016 
(6270) en 2017 (6710).
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Trends in jeugdhulp regio Hart van Brabant
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