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Over de Jeugdautoriteit

De Jeugdautoriteit heeft de taak om problemen met de continuïteit van jeugdhulp te 

signaleren en helpen oplossen. Dit doet de Jeugdautoriteit door te adviseren in 

casuïstiek, onderzoek te doen naar het stelsel, kennis te delen en partijen te 

verbinden.

De Jeugdautoriteit doet zelfstandig onderzoek naar het functioneren en 

doorontwikkelen van het jeugdhulp-stelsel en rapporteert haar bevindingen 

gevraagd en ongevraagd aan de staatssecretaris, de minister, gemeenten, 

jeugdzorgregio’s, de VNG en jeugdhulporganisaties.
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Doelstelling onderzoek
 De Jeugdautoriteit voert in het kader van haar taak van monitoring en signalering 

jaarlijks onderzoek uit naar de financiële positie van de jeugdhulpaanbieders.

 De analyse geeft de Jeugdautoriteit een indicatie welke aanbieders op basis van 

hun financiële positie per ultimo 2019 een verhoogd risico hebben op 

continuïteitsproblemen.

 Op basis van de analyse gaan we verder verdiepen en daarmee kunnen we 

bepalen of en zo ja in welke mate continuïteit van de zorg in het geding komt.
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Methodiek
Gebruik openbare bronnen

 DigiMV data

 Jaarverslagen (jaarverslagenzorg.nl)

 Nieuwsberichten

Beoordeling:

 Financieel 2 stappen: score 7 ratio’s + score  

budgetratio en resultaat -> Hoogste van deze 

2 is financiële risicoscore. (toelichting 

volgende sheet)

 Tekstuele analyse jaarverslagen en 

nieuwsberichten score

 Eindscore: hoogste van de 2 bovenstaande 

scores (hoog risico, middel risico of laag 

risico)
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Scope: 

 Aanbieders > 2mln euro omzet op 

jeugdhulp

Sector Aantal 

aanbieders 

Jeugd en Opvoedhulp 64 

Gecertificeerde Instellingen 13 

Gehandicaptenzorg 54 

Geestelijke 

Gezondheidszorg 

80 

Gehandicaptenzorg en GGZ 15 

Totaal 226 

 



Financiële ratio’s
Categorie Indicator Berekening Norm

Resultaat en performance Rentabiliteit Resultaat / Omzet > 1,50%

Financiële positie en structuur Solvabiliteit Totaal eigen Vermogen / Totaal Activa > 20,0%

Financiële positie en structuur Loan to Value (Langlopende schulden + Aflossingsverplichtingen langlopende 

leningen)/ Totaal materiële vaste activa

< 70,0%

Financiële positie en structuur Current ratio (Totaal vlottende activa + Liquide middelen) / Totaal overige 

kortlopende schulden  

> 1

Rente- en aflossingscapaciteit DSCR EBITDA/(Rentelasten +  Aflossingsverplichtingen langlopende 

leningen);

EBITDA = (EBIT + Afschrijvingen + Bijzondere 

w aardeverminderingen)

> 1,3

Rente- en aflossingscapaciteit ICR EBIT / Rentelasten > 2,0

Rente- en aflossingscapaciteit Net debt to EBITDA ratio Nettoschuld / EBITDA > 0,0 en < 3,5
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Budgetratio (EV/omzet) en resultaat
+

• 0 t/m 3 ratio’s voldoen aan de norm = hoog risico

• 4 of 5 ratio’s voldoen aan de norm = middel risico

• 6 of 7 ratio’s voldoen aan de norm = laag risico

• Een budget ratio van < 15% en een 

negatief resultaat wordt aangemerkt als 

hoog risico;

• Een budget ratio van < 15% of een 

negatief resultaat wordt aangemerkt als 

middel risico;

• Een budgetratio ≥ 15% en een positief 

resultaat worden aangemerkt als laag 

risico.



Resultaten landelijk beeld 2019
2019, n= 226
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81 (36%) aanbieders worden 

aangemerkt als hoog risico op basis 

van de financiële analyse en 

analyse van de jaarverslagen en 

nieuwsberichten.



Resultaten 2018 en 2019
2018 en 2019
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 2018 en 2019  alleen de 

financiële risicoscore conform 

methodiek 2019 berekend

 Toename in het percentage 

aanbieders met een hoog risico 

op basis van de financiële ratio’s 

in 2019.



Resultaten JenO 2019
2019, n= 64
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 Meer dan de helft van de 

aanbieders binnen de scope van 

het onderzoek staat op hoog 

risico



Resultaten GI’s 2019
2019, n= 13
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 Alle 13 aanbieders hebben een 

hoog- of middelrisico op financiële 

problemen en /of continuïteit van 

de hulpverlening



Resultaten Gehandicaptenzorg 2019
2019, n= 54
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 Gehandicaptenzorg lopen 

financieel minder risico dan het 

gemiddelde

 Groot deel van de inkomsten niet 

uit jeugdwet (gecombineerde 

aanbieders)



Resultaten GGZ 2019
2019, n= 80
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 Iets minder risico dan het 

gemiddelde

 Net als bij de gehandicaptenzorg 

groot deel van de inkomsten niet 

uit jeugdwet (gecombineerde 

aanbieders)



Resultaten GGZ en GZ 2019
2019, n= 15
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 Meer risico dan gemiddeld



Conclusies

 Op basis van de financiële analyse en de analyse van de jaarverslagen en nieuwsberichten 

concluderen we dat 81 (36%) aanbieders worden aangemerkt als hoog risico; 90 (40%) als 

middel risico en 55 (24%) aanbieders worden aangemerkt als laag risico. 

 Aanbieders die gespecialiseerd zijn in jeugdhulp en dus zorg leveren vanuit de jeugdwet lijken 

een groter risico te lopen op financiële problemen dan aanbieders die niet alleen afhankelijk zijn 

van zorg vanuit de jeugdwet.

 De financiële positie van aanbieders is in 2019 verslechterd ten opzichte van 2018. De kans 

bestaat dat de geconstateerde negatieve trend zich in 2020 heeft doorgezet, mede omdat 2020 

voor een groot deel in het teken heeft gestaan van de coronacrisis die grote impact heeft gehad 

op de jeugdhulp zowel m.b.t. de kosten als de productie. Daarnaast bestaan er tekorten in 

gemeentelijke budgetten. Deze combinatie van factoren maakt dat waakzaamheid geboden blijft.
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Opvolging

 Verdiepingsonderzoek n.a.v. de resultaten van dit onderzoek in 

combinatie met de resultaten uit de 4e coronaquickscan.

 De Jeugdautoriteit gaat dit onderzoek ook over het jaar 2020 

uitvoeren. 
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