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1. Inleiding
Doel van dit rapport
Dit rapport beschrijft de situatie voor jongeren in Amersfoort. Het doel
is: informatie verzamelen over hoe het ervoor staat met de jeugd in
Amersfoort en wat hierbij belangrijke punten van aandacht zijn. En op
deze manier beleidsmedewerkers input geven bij het maken van keuzes.

Aanleiding
Jeugd is een belangrijke doelgroep binnen het sociaal domein. De
gemeente Amersfoort wil hierbij vooral inzetten op preventie, om zoveel

Gebruik van cijfers en tabellen
We gaan uit van alle jongeren die leven, wonen of naar school gaan in
Amersfoort en beschrijven de stand van zaken met bestaande cijfers. Als
leeftijd voor ‘jeugd’ houden we 0 t/m 23 jaar aan. Maar: dit is niet voor
het hele rapport mogelijk, omdat gebruikte leeftijden in bestaande
onderzoeken van elkaar kunnen verschillen. In alle gevallen gebruiken we
de meest recente informatie. We vergelijken indien mogelijk met de
regio (alle gemeenten in de provincie Utrecht, exclusief de gemeente
Utrecht), met andere grote steden (100.000 tot 300.000 inwoners) of met
landelijke cijfers.

mogelijk de inzet van (specialistische) zorg en ondersteuning te

Rapport tijdens coronacrisis opgesteld
Dit rapport is tijdens het eerste half jaar van de coronacrisis

voorkomen (Coalitieakkoord 2018-2022). Van de 100.000+ gemeenten is

geschreven, maar veel van de gebruikte cijfers en onderzoeken zijn

Amersfoort qua leeftijdsopbouw de op-één-na jongste stad van

van voor die tijd. Door de snelle en onvoorspelbare ontwikkelingen

Nederland (Waarstaatjegemeente.nl, 2019). Daarom is er behoefte aan

van de coronacrisis kunnen sommige uitkomsten in een ander daglicht

wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle relevante thema’s

komen te staan. Waar mogelijk nemen we in dit rapport wel de

rondom jeugd. Wat valt op in Amersfoort en hoe verhoudt dit zich tot de

maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen mee die het

landelijke trends? Wat zijn landelijk de meest zorgwekkende

Sociaal en Cultureel Planbureau in verschillende publicaties heeft

ontwikkelingen en zien we dit lokaal ook terug? Aan Onderzoek en

beschreven. Maar wat de precieze gevolgen zijn, is op het moment

Statistiek (O&S) is gevraagd om ook deze extra informatie rondom jeugd

van het schrijven van dit stuk niet goed te voorspellen.

te verzamelen in deze ‘Staat van de jeugd in Amersfoort’.
Op basis van dit rapport hopen we tot beter onderbouwde beslissingen te

Verschillen tussen wijken en groepen

kunnen komen, gebaseerd op cijfers en wetenschappelijke inzichten. Het

Veel van de cijfers uit dit rapport zijn ongunstiger voor de

rapport biedt op deze manier ondersteuning bij de keuzes die gemaakt

prioriteitswijken dan voor de andere wijken in Amersfoort. Dit komt

moeten worden voor het nieuwe beleidskader sociaal domein en de

onder andere door de grote verschillen tussen wijken qua

evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO).

bevolkingsopbouw en sociaal-economische status. Ook het SCP (2019b)
spreekt landelijk over “grote en hardnekkige verschillen tussen
bevolkingsgroepen in de kwaliteit van leven. Dit is een stabiel beeld en
er kan dan ook gesproken worden van een aantal hardnekkige verschillen

Staat van de jeugd in Amersfoort 2020

3

0

in de kwaliteit van leven, zoals verschillen naar opleiding of inkomen en
verschillen tussen mensen met en zonder werk, of met en zonder
aandoening of ziekte.” Ook uit de Amersfoortse cijfers blijken dit soort
verschillen tussen groepen met een hoge en lage sociaal-economische
status. Zo zien we bij Amersfoortse jongeren met een lager
opleidingsniveau bijvoorbeeld een hoger middelengebruik (dagelijks
roken, binge-drinken), meer eenzaamheid, minder sociale steun, meer
slachtoffers van pesten, een minder goede thuissituatie en meer
afwezigheid op school door ziekte en spijbelen.
Er zijn ook verschillen tussen jongens en meisjes, waarbij voor het ene
probleem jongens, en voor het andere probleem meisjes gunstiger
uitkomen.
In dit rapport vermelden we voor sommige cijfers verschillen tussen
groepen, maar omwille van de leesbaarheid – en omdat we weten dat het
merendeel van de problemen vaker voorkomt onder jongeren met een
lagere sociaal-economische status- hebben we dit niet overal vermeld.
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Hoeveel jongeren leven in
Amersfoort?
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2. Hoeveel kinderen en jongeren leven in
Amersfoort?

Figuur 2.1 Aantal inwoners naar leeftijd in Amersfoort

Amersfoort is jong, maar weinig 21-23-jarigen
Allereerst is Amersfoort momenteel een echte kinderrijke gemeente, een
echte gezinsstad. Van alle 100.000+ gemeenten1 is Amersfoort de
gemeente met het hoogste aandeel jongeren in de leeftijd van 4 tot 11
jaar. En er zijn slechts drie steden met meer jongeren in de leeftijd van
12 tot 17 jaar. Daarentegen hebben we relatief juist weinig jongeren in
de leeftijd van 21 tot 23 jaar.

Bron: Amersfoort in Cijfers, 2020
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Aantal jongeren blijft gelijk, verschil met Nederland hierdoor kleiner

39.400.2 De grootste leeftijdsgroepen zijn dan baby’s, peuters, kleuters

Uit de bevolkingsprognoses (figuur 2.2) blijkt dat Amersfoort ook in de

en jongeren van 17 en 18 jaar.

toekomst relatief meer jongeren zal houden dan landelijk. In 2030 is in
Amersfoort 23% tussen de 0 en 20 jaar, landelijk is dit 21%. Zowel in

Figuur 2.3 Prognose aantal inwoners naar leeftijd in Amersfoort 2030

Amersfoort als landelijk neemt het aandeel jongeren in de bevolking af.
Maar omdat deze afname landelijk minder groot is dan in Amersfoort,
wordt het verschil tussen Amersfoort en landelijk iets kleiner dan nu.
Wel is er een hogere stijging van het totale aantal Amersfoortse inwoners
vergeleken met Nederland. Daarom blijft, ondanks een dalende lijn, het
aantal jongeren wel ongeveer gelijk tussen 2020 en 2030. Dit blijft zo’n

Figuur 2.2 Bevolkingsprognose Amersfoort

Bron: Amersfoort in Cijfers, 2020

Bron: Amersfoort in Cijfers, 2020
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Groeien jongeren gezond op?
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3. Groeien jongeren gezond op?

Figuur 3.1 Vaccinatiegraad zuigelingen Amersfoort

Lichamelijke gezondheid

vaccinatie DKTP

Vaccinatiegraad zelfde als 2016; 82% zwangerschapsbegeleiding
Tussen 2013 en 2018 had 82% van de vrouwen vóór week 10 van de
zwangerschap zwangerschapsbegeleiding. Dit is een fractie hoger dan in
de regio (provincie) Utrecht (77%). Per 1.000 geboorten stierf tussen

vaccinatie Hib

2013 en 2018 één baby meer in Amersfoort dan in de regio (tabel 3.1).
Het aantal kinderen dat in die periode te vroeg werd geboren en/of een
te laag geboortegewicht had was in Amersfoort vergelijkbaar met de

vaccinatie BMR

regio. De vaccinatiegraad van zuigelingen was in 2019 rond de 95% en
vergelijkbaar met 2016 (figuur 3.1, GGD Atlas regio Utrecht, 2020).
Tabel 3.1

20%

Vroeggeboorte en/of te laag
geboortegewicht

Amersfoort

regio1

5

4,2

149

147

Deze regionale cijfers zijn inclusief de stad Utrecht, omdat alleen

recente regionale cijfers inclusief de gemeente Utrecht beschikbaar
waren.
Bron: GGD Atlas regio Utrecht, 2020

40%
2016

tussen 2013 en 2018 per 1.000 baby’s

Sterfte rond geboorte

1

0%

60%

80%

100%

2019

Bron: GGD Atlas regio Utrecht, 2020
Overgewicht neemt deels af in prioriteitswijken, rest constant
Het percentage Amersfoortse jongeren met overgewicht blijft over de
jaren relatief constant (figuur 3.2; GGD Atlas regio Utrecht, 2020).
Grofweg wijken de Amersfoortse gemiddelden nauwelijks af van de
landelijke cijfers (Gezondheidsenquête, CBS i.s.m. RIVM, 2019b).3 De
percentages liggen in de Amersfoortse prioriteitswijken een paar procent
hoger dan het Amersfoorts gemiddelde: van de 13-14 jarigen heeft in
deze wijken rond de 20% overgewicht en van de 5-11 jarigen rond de
15%.4 Voor deze laatste groep is het percentage sinds 2012 wel gedaald
(het was 19%). Voldoende bewegen, beperkte beeldschermtijd en een
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gezond voedingspatroon (minder zoete drankjes) zijn belangrijk als het
gaat om gezond gewicht, zie hieronder.

Gezonde leefstijl
Meeste jongeren bewegen te weinig

Figuur 3.2 Percentage overgewicht Amersfoortse jongeren

Veel jongeren bewegen te weinig: slechts één op de vijf jongeren van 13
t/m 17 jaar beweegt elke dag minimaal één uur (figuur 3.3, GGD regio
Utrecht, 2020).5 Dit is in 2019 vergelijkbaar met 2011 en 2015. Regionaal

13-14 jarigen

en landelijk zien we hetzelfde beeld. Als we kijken naar minimaal 5
dagen in de week één uur bewegen, dan haalt nog steeds maar de helft
van de jongeren dit. Wat betreft het buiten spelen van kinderen (10-11
jaar) gaat het wat beter, al speelt toch nog bijna 20% minder dan 3

10-11 jarigen

Figuur 3.3 Bewegen en zoete drankjes 10-11 en 13-17 jaar (2019)
speelt minimaal 3 dagen per
week buiten 10-11 jaar

5-6 jarigen

beweegt elke dag minimaal 1
uur

2-3 jarigen

0%
2012

5%
2013

2014

10%
2015

Bron: GGD regio Utrecht, 2020

2016

2017

15%
2018

drinkt meer dan 2 glazen zoete
drank per dag 10-11 jaar
drinkt dagelijks drankjes met
suiker 13-17 jaar
0%
Amersfoort

20%

40%

60%

80%

100%

regio

Bron: GGD regio Utrecht, 2020; GGD Atlas regio Utrecht, 2020
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dagen per week buiten (GGD Atlas regio Utrecht, 2020). Voldoende
bewegen helpt niet alleen tegen overgewicht, maar ook om eenzaamheid

Figuur 3.4 Media gebruik 13-17 jaar (2019)

en depressie te voorkomen (GGD Atlas regio Utrecht, 2020). Bovendien is
de kans groot dat kinderen die niet gewend zijn om voldoende te
bewegen, op volwassen leeftijd ook inactief zullen zijn (SCP/Mulier
Instituut 2018). Er zijn aanwijzingen dat jongeren door de corona
maatregelen nog minder bewegen (SCP, 2020e).

buiten schooltijd 3u of meer
zittend/liggend naar beeldscherm
kijken
buiten schooltijd 6u of meer
zittend/liggend naar beeldscherm
kijken
zorgelijk social media gebruik

Helft jongeren zit minimaal drie uur achter scherm
Volgens de GGD is langer dan drie uur zittend of liggend achter een
beeldscherm (TV, computer, tablet, smartphone) doorbrengen ook een
voorspeller van overgewicht op volwassen leeftijd. Van de Amersfoortse

zorgelijk gamegedrag

jongeren van 13-17 jaar brengt 51% buiten schooltijd drie uur of langer

0%

achter een beeldscherm door (figuur 3.4, GGD regio Utrecht, 2020). Dit is

Amersfoort

10% meer dan in 2015. Regionaal zien we hetzelfde beeld. 12% kijkt zelfs

20%

40%

60%

80%

100%

regio

langer dan zes uur per dag (net als in 2015).
Bron: GGD regio Utrecht, 2020

Drinken zoete drank afgenomen

dan bij jongens. En 2,6% vertoont zorgelijk gamegedrag, dit zijn vooral

Het percentage 10-11 jarigen dat meer dan twee glazen zoete drank per

jongens. Regionaal en landelijk zien we dezelfde percentages.

dag drinkt is wel flink afgenomen tussen 2015 (29%) en 2019 (12%, figuur

Vergeleken met andere Europese landen en Canada is het problematisch

3.3). Van de 13-17 jarigen drinkt een derde elke dag drankjes met suiker

sociale mediagebruik in Nederland het laagst (Stevens e.a., 2020).

(alleen in 2019 uitgevraagd), net als in de regio en gemiddeld in
Nederland (GGD regio Utrecht, 2020).

Twee op de vijf afgelopen maand gedronken, binge-drinken blijft hoog
Figuur 3.5 toont het alcoholgebruik onder 15-16 jarigen in Amersfoort,

Zorgelijk social media gebruik en gamen zelfde als regio en landelijk

vergeleken met landelijke, Europese en IJslandse cijfers. 8 De cijfers zijn

Intensief gebruik van sociale media kan positief bijdragen aan de sociaal-

niet geheel vergelijkbaar, omdat het om verschillende onderzoeken gaat,

6

emotionele ontwikkeling van jongeren (Stevens e.a., 2018) , maar kan

maar het geeft grofweg wel een beeld. Wat we zien is in lijn met

ook zorgelijk worden. Van de Amersfoortse jongeren rapporteert 8%

conclusies van de GGD (2020) en het Sociaal Cultureel Planbureau

7

zorgelijk gebruik van sociale media (figuur 3.4). Dit is bij meisjes hoger
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(2020c): Nederland doet het qua alcoholgebruik onder jongeren goed in

vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Het roken van e-sigaretten

vergelijking met Europa en het aantal drinkende jongeren is sinds 2007

komt onder Amersfoortse jongeren bijna niet voor.

flink gedaald. Toch heeft nog zo’n 40% in de afgelopen maand
gedronken, een hoog percentage als je kijkt naar de gevolgen van alcohol
op het puberbrein. En van de drinkende jongeren is het percentage dat
de afgelopen maand dronken is geweest (oftewel: ‘binge-drinkt’)
vergeleken met Europa hoog. Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe hoger

Figuur 3.5 Alcoholgebruik Amersfoortse jongeren 15-16 jaar,
landelijk, in Europa en in IJsland
90%

het percentage jongeren dat alcohol drinkt. Al komt binge-drinken het

80%

meest voor bij jongeren op het VMBO.

70%

Meesten drinken thuis bij vrienden

60%

Als Amersfoortse jongeren tussen de 13 en 17 jaar in 2019 alcohol

50%

dronken, dan was dit thuis bij vrienden (83%). Dit is hoger dan in de regio

40%

(74%), waar jongeren weer vaker bij een concert, festival of keet drinken
(GGD regio Utrecht, 2020). We zien dat risicofactoren vanuit het gezin

30%

bij drinkende jongeren vaker voorkomen. Zo keuren ouders van

20%

drinkende jongeren het alcoholgebruik minder vaak af en weten zij

10%

minder vaak waar hun kind is. Jongens hebben hierbij minder ouderlijk
toezicht dan meisjes en meisjes doen het meer stiekem. Jongens drinken
dan ook vaker thuis en meisjes vaker bij vrienden. Als we de cijfers
vergelijken met IJsland, zien we dat er nog veel te winnen valt. IJsland is
in het kader van het ‘IJslands Model’ al 20 jaar bezig met het
terugdringen van middelengebruik onder de jeugd. 9 De gemeente
Amersfoort doet sinds 2018 mee aan een pilot van het IJslandse Model in

0%
dronken geweest
afgelopen 30
dagen
IJsland 2015

ooit dronken
geweest
Europa 2015

afgelopen 30
dagen gedronken
landelijk 2017

ooit gedronken

Amersfoort 2018

Bron: Gemeente Amersfoort & ICSRA, 2019; Stevens e.a., 2018; ESPAD,
2015; ICSRA, 2015

Nederland.

Aantal tienermoeders neemt af
Steeds minder jongeren roken

Het aantal tienermoeders in Amersfoort is van 30 in 2015 afgenomen

Steeds minder Nederlandse jongeren roken (NJI, 2019) en dit geldt ook

naar 13 in 2019. In 2015 had Amersfoort nog twee keer zoveel

voor Amersfoort (GGD, 2020 en 2016b): 2% van de 13-17 jarige

tienermoeders als in de regio. Nu is dit percentage ongeveer gelijk (GGD

Amersfoorters rookte in 2019 dagelijks (GGD regio Utrecht, 2020). Dit is

Atlas regio Utrecht, 2020).

Staat van de jeugd in Amersfoort 2020

12

0

Sociaal-emotionele gezondheid
Meeste jongeren gelukkig, weerbaar en goede sociale omgeving
Nederlandse jongeren behoren tot de gelukkigste van de wereld (Inchley

Tabel 3.2: Geluk, sociale omgeving, eenzaamheid en weerbaarheid
(%, 2019)

Meestal (zeer) gelukkig (13-17 jr)

Amersfoort

Regio

Nederland

85

87

84

81

80

-

94

95

-

85

85

-

95

96

-

97

97

-

een net zo hoog percentage als in 2015 en vergelijkbaar met de regio en

Gaat naar ouders/verzorgers bij
problemen (13-17 jr)
Voelt zich thuis meestal-altijd gelukkig
(13-17 jr)
Voelt zich meestal-altijd door ouders
begrepen(13-17 jr)
Weet iemand om naar toe te gaan bij
problemen (13-17 jr)
Heeft voldoende
vriendjes/vriendinnetjes (10-11 jr)

Nederland. Zo’n één op de acht jongeren van 13-17 jaar voelt zich matig

Ernstig-matig eenzaam (13-17 jr)

12

12

-

tot ernstig eenzaam (7% ernstig eenzaam, niet in tabel), net als in

Voldoende weerbaar (13-17 jr)

92

91

90

gemiddeld in de regio. Of dit een hoog percentage is, is lastig te

Voldoende weerbaar (10-11 jr)

89

90

-

e.a., 2016). In Amersfoort is dat niet anders. Verreweg de meeste
jongeren voelen zich gelukkig, hebben een goede relatie met hun ouders
en hun sociale omgeving (tabel 3.2; GGD regio Utrecht, 2020; GGD Atlas
regio Utrecht, 2020). Jongeren die een positieve relatie met hun ouders
hebben, hebben veel minder vaak gedrags- of sociaal emotionele
problemen (GGD regio Utrecht, 2018). Ook is 92% voldoende weerbaar,

zeggen.10 Er zijn aanwijzingen dat de eenzaamheid onder jongeren
tijdens de corona-lockdown is toegenomen (SCP, 2020e), maar tijdens de

Bron: GGD regio Utrecht, 2020; GGD Atlas regio Utrecht, 2020.

versoepeling van de maatregelen snel weer afnam (SCP, 2020f).

sociaal netwerk zijn volgens de GGD de belangrijkste beschermende
factoren om het ouderschap niet als zwaar belastend te gaan ervaren. 11

Een op de acht ouders ervaart ouderschap als zwaar belastend
Bijna een op de acht Amersfoortse ouders (13%) geeft aan dat zij het

Kwart jongeren verhoogd risico op psychosociale problematiek

ouderschap zwaar belastend vinden (GGD regio Utrecht, 2018). Dit

Ondanks de hoge scores op geluk en weerbaarheid, had bijna een kwart

percentage is in de regio Utrecht even hoog (13%). Als ouders het

van de Amersfoortse jongeren (24%) in de 2e en 4e klas van het

ouderschap als zwaar belastend ervaren, dan is dit belemmerend voor

voortgezet onderwijs in 2019 een verhoogd risico op psychosociale

het gezinsfunctioneren, wat weer kan leiden tot sociaal-emotionele

problemen (GGD regio Utrecht, 2020). Dit is gelijk aan het percentage in

problemen bij het kind. Ouders met lichamelijke of psychische

2015 en aan het Nederlands gemiddelde. Een verdiepende studie van het

gezondheidsklachten en ouders die leven in armoede ervaren het

RIVM, het Trimbos-instituut en het Amsterdam UMC naar psychische

ouderschap veel vaker als zwaar dan gezonde ouders. Kennis over

problemen bij jongeren in de laatste tien jaar, toont aan dat het

ouderschap en opvoeding, algemene levensvaardigheden en een goed

percentage psychische problemen bij jongeren stabiel is gebleven. Op
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basis van onderzoek bij eerdere crises en huidig voorlopig onderzoek

regio Utrecht, 2020). De grootste stressfactor is school of huiswerk, waar

verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau een negatieve invloed van

38% (zeer) vaak gestrest door is, gevolgd door ‘alles wat hij/zij moet

de corona-maatregelen op de psychische gezondheid van jongeren. Dit

doen’ (25%, figuur 3.6).

komt vooral door een vergroot risico op eenzaamheid en door angst of
stress bij jongeren op de arbeidsmarkt. Een kleinere groep lijkt ook
positieve gevolgen te ervaren, zoals meer rust en verbondenheid met
familie (SCP, 2020e & 2020f).

Oorzaak hoger percentage stress in Amersfoort nog onbekend
Vooral meisjes voelen zich vaak gestrest (59%) en dit is in de regio ook
zo. Stress komt in Amersfoort het meeste voor bij havo leerlingen,
gevolgd door vmbo-gt leerlingen. Stress lijkt in Amersfoort dus niet

Helft jongeren ervaart stress, hoger dan regionaal en landelijk
Bijna de helft (49%) van de 13-17 jarige Amersfoorters voelt zich (zeer)
vaak gestrest. Dit is hoger dan in de regio en landelijk (beide 44%; GGD

samen te hangen met een hoger schoolniveau van kinderen. Een deel van
de verklaring voor het hogere stressniveau in Amersfoort zou kunnen zijn
dat stress samenhangt met het gemiddeld hogere opleidingsniveau van
ouders in Amersfoort en daardoor met hogere verwachtingen naar de
kinderen. Bovendien blijkt uit een extra analyse van de GGD dat het

Figuur 3.6 Redenen van stress bij jongeren

percentage Amersfoortse jongeren met stress nog steeds hoger is dan in
de regio na correctie van de achtergrondvariabelen geslacht,
opleidingsniveau, migratie-achtergrond en gezinssamenstelling. De GGD
school of huiswerk

gaat nog verdiepend onderzoek doen naar stress onder jongeren.

zijn/haar situatie thuis

Nog onduidelijk of stress onder jongeren toeneemt, gevolgen

eigen problemen

onbekend
Dit is de eerste keer dat stress onder Amersfoortse jongeren is gemeten,

wat anderen van hem/haar
vinden
alles wat hij/zij moet doen

dus trendgegevens zijn niet beschikbaar. Landelijk zijn er wel

bijbaan

waaruit blijkt dat de ervaren druk al sinds 2006 gelijk blijft (SCP, 2018b).

sociale media

aanwijzingen dat de prestatiedruk onder jongeren sinds 2001 sterk
toeneemt (RIVM, 2019, Stevens e.a., 2017). Maar er is ook onderzoek
Landelijke onderzoeken noemen als mogelijke oorzaken van de ervaren
druk de eisen van ouders over schoolprestaties (Stevens e.a, 2017), de
versobering van studiefinanciering voor studenten (RIVM, 2018), veel
huishoudelijke taken en mantelzorg verlenen en intensief gebruik van

Bron: GGD regio Utrecht, 2020

sociale media (SCP, 2018). We zien zowel landelijk als in Amersfoort
(nog) geen directe gevolgen van deze ervaren prestatiedruk als het gaat
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om welzijn of psychosociale problemen.12 De GGD gaat extra onderzoek
doen naar stress en psychisch welbevinden.
Aandeel jongeren met jeugdzorg stabiliseert of neemt licht af

Figuur 3.7 Aandeel jongeren (tot 23 jaar) met jeugdzorg
12%

In totaal ontvingen in 2019 circa 4.200 Amersfoortse jongeren tot 23 jaar
ondersteuning vanuit jeugdzorg. Het aandeel jongeren met jeugdzorg
stabiliseert of lijkt in de voorlopige cijfers zelfs licht af te nemen (van
9,7% van de jongeren tot 23 jaar in 2018 naar 9,6% in 2019, volgens
voorlopige cijfers van 2019), terwijl het in eerdere jaren nog toenam

11%
10%
9%

(CBS Statline, 2020). Dit aandeel ligt lager dan het landelijk gemiddelde
en andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (zie figuur 3.7).
Er lijkt in Amersfoort dus voor het eerst sinds de decentralisaties
mogelijk sprake van een verminderd beroep op jeugdzorg, terwijl dit
aandeel landelijk en in andere 100.000+ gemeenten nog steeds toe
neemt.

8%
7%
6%
2015

Nog geen eenduidige afname zwaardere jeugdzorg
Van alle jongeren met jeugdzorg ontvangen de meeste jongeren relatief
lichte jeugdzorg (jeugdhulp zonder verblijf). Dit aandeel nam licht af

2016

Amersfoort

2017

2018

100.000+ gemeenten

2019
Nederland

Bron: CBS, 2020

tussen 2018 en 2019 en is lager dan gemiddeld in 100.000+ gemeenten.
Een beperkt aantal Amersfoortse jongeren ontvangt zwaardere jeugdzorg
(jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering). In
Amersfoort ontvangen relatief minder jongeren deze zwaardere
jeugdzorg dan gemiddeld in 100.000+ gemeenten. We zien in Amersfoort
nog geen eenduidige afname van zwaardere jeugdzorg. Het aandeel
jongeren met jeugdhulp met verblijf neemt weliswaar licht af, maar
jeugdreclassering en jeugdbescherming blijven stabiel (CBS Statline,
2020).

Staat van de jeugd in Amersfoort 2020

15

0

Conclusie: wat valt op?

ervaren, vindt 13% van de ouders het ouderschap zwaar belastend.

•

jongeren.

Dit is een risicofactor voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van

Overgewicht problematisch, vooral te weinig beweging
Overgewicht is nog steeds een probleem onder jongeren, ook in
Amersfoort. In de prioriteitswijken komt overgewicht het meest



Aantal tienermoeders sterk afgenomen

voor. Veel jongeren bewegen te weinig, wat een belangrijke

Het aantal tienermoeders is sinds 2015 meer dan gehalveerd. De

voorspeller is voor overgewicht én weinig beweging op volwassen

gemeente Amersfoort scoort hierop nu niet meer hoger dan de regio.

leeftijd. Een mogelijke oorzaak van het tekort aan beweging is het
toegenomen intensieve beeldschermgebruik van jongeren en het





zitten of liggen dat daarmee gepaard gaat. De inname van zoete

Vergeleken met de regio Utrecht en het Nederlands gemiddelde,

drankjes is de afgelopen jaren wel flink gedaald, wat een positieve

ervaren meer Amersfoortse jongeren stress. Het gaat om de helft van

ontwikkeling is als het gaat om overgewicht.

de Amersfoortse jongeren dat zich (zeer) vaak gestrest voelt. School
en huiswerk zijn de grootste stressfactoren. Het is nog onduidelijk of

Binge-drinken zorgwekkend

dit ook tot meer psychische problemen leidt.

Nederland en Amersfoort doen het goed ten opzichte van Europa als
het gaat om het percentage jongeren dat alcohol drinkt, al kan het
nog veel beter (vergeleken met de succesvolle aanpak in IJsland).



op psychosociale problematiek en dit percentage is in de afgelopen

wordt of binge-drinkt is zorgwekkend, zowel in Amersfoort als

jaren niet gedaald. Het is nog onduidelijk hoeveel invloed ervaren

landelijk. De houding van de ouders op dit punt kan beter.

(prestatie)stress heeft op psychosociale problematiek. Mogelijk
beschermt de gunstige thuissituatie van veel jongeren hen tegen de

Veel jongeren zijn weerbaar en hebben goede relatie met ouders

invloed van stress op de psychische gezondheid. Er zijn aanwijzingen

De meeste jongeren zijn voldoende weerbaar en hebben een goede

dat de coronacrisis een negatief effect heeft op de psychische

relatie met hun ouders. Vergeleken met andere landen is de relatie

gezondheid van jongeren.

van Nederlandse jongeren met hun ouders bijzonder goed.
Weerbaarheid en een goede relatie met de ouders zijn belangrijke
beschermende factoren voor tal van problemen.


Een op acht jongeren heeft ouder die ouderschap zwaar vindt
Hoewel de relatie van jongeren met hun ouders vaak als goed wordt
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Risico op psychosociale problemen niet gedaald
Een kwart van de Amersfoortse jongeren hebben een verhoogd risico

Het percentage van de drinkende jongeren dat regelmatig dronken



Zorgwekkend aantal jongeren met stress, Amersfoort scoort hoog



Stabilisatie of lichte afname jeugdzorg
Het aandeel jongeren met jeugdzorg stabiliseert zich of lijkt in de
voorlopige cijfers zelfs licht af te nemen. Dit is belangrijk vanwege
de beheersbaarheid van de kosten.
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Nog geen eenduidige afname zwaardere jeugdzorg
Het aandeel jongeren met jeugdhulp met verblijf neemt weliswaar
licht af, maar jeugdreclassering en jeugdbescherming blijven stabiel.



Jeugdhulp zonder verblijf door relatief weinig kwetsbaren
Waar de meeste voorzieningen in het sociaal domein vooral gebruikt
worden door mensen die een lagere kwaliteit van leven ervaren,
wordt jeugdhulp zonder verblijf volgens het SCP (2018a) vaker
gebruikt door “relatief weinig kwetsbare mensen”. Zo hebben
jongeren met jeugdhulp zonder verblijf een hogere kwaliteit van
leven dan niet-gebruikers.13
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Hebben jongeren een veilige
omgeving?
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4. Hebben jongeren een veilige
omgeving?

Nederland vergelijken. Wel hebben we Amersfoortse cijfers over enkele
aspecten gerelateerd aan kindermishandeling, maar hierin ontbreken ook
aspecten, zoals verwaarlozing (WODC, 2019). We zien dat onder 15-16
jarige Amersfoorters het getuige zijn van verbale mishandeling het meest

Veilige thuissituatie

voorkomt (zie tabel 4.1; extra analyses op dataset ICSRA & Gemeente
Amersfoort, 2019).

Meeste jongeren voelen zich veilig thuis
In 2019 voelde 40% van de Amersfoortse jongeren (13-17 jaar) zich wel
eens ergens onveilig (GGD regio Utrecht, 2020). Dit is vergelijkbaar met

Tabel 4.1: Aspecten gerelateerd aan kindermishandeling, onder 1516 jarige Amersfoorters

de regio. De meesten voelen zich thuis wel veilig: slechts 2% voelde zich
wel eens onveilig thuis. Het is echter onduidelijk hoe jongeren deze
vraag hebben opgevat. Zo blijkt een hoger percentage jongeren aspecten
gerelateerd aan kindermishandeling te hebben meegemaakt (zie
volgende paragraaf). En uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer een
derde van 11-jarige kinderen heftige gebeurtenissen (exclusief
echtscheiding) binnen het gezin heeft meegemaakt, zoals verwaarlozing
of een psychisch zieke ouder, wat sterk samenhangt met psychische en
lichamelijke problemen op latere leeftijd (TNO, 2016).
Omvang kindermishandeling moeilijk meetbaar

Amersfoort
Is ooit getuige geweest van verbale (met woorden)
mishandeling in zijn/haar eigen huis waarbij een
volwassene betrokken was

15%

Is ooit getuige geweest van lichamelijk geweld of
mishandeling in zijn/haar eigen huis waarbij een
volwassene betrokken was

8%

Is ooit betrokken geweest bij lichamelijk geweld in
zijn/haar eigen huis waarbij een volwassene betrokken was

8%

Is ooit slachtoffer geweest van seksueel misbruik (ook
buiten het eigen huis)

4%

Bron: ICSRA & Gemeente Amersfoort, 2019.

Kindermishandeling is een moeilijk meetbaar fenomeen (WODC, 2019).
Op basis van signalen van professionals zou in 2017 landelijk ongeveer 3%
van alle kinderen (0-18 jaar) met één of meerdere vormen van
kindermishandeling te maken hebben gehad. Cijfers gebaseerd op
zelfrapportage door leerlingen (in groep 7 en 8 en de eerste vier jaar van
de middelbare school) liggen aanmerkelijk hoger: landelijk heeft circa
een kwart van hen naar eigen zeggen ooit in het leven te maken gehad
met kindermishandeling (NJI, 2019b). Doordat kindermishandeling
moeilijk is te meten, hebben we geen cijfers over de exacte omvang van

Toename ziek of verslaafd gezinslid
38% van de jongeren van 13-17 jaar heeft in 2019 te maken gehad met
een lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid (GGD regio
Utrecht, 2020). Dit is hoger dan in 2015 (32%) en vergelijkbaar met de
regio. De GGD noemt deze jongeren ook wel ‘jonge mantelzorgers’.
Jonge mantelzorgers “scoren minder goed op levenstevredenheid,
ervaren gezondheid, psychosomatische klachten en schooldruk.

kindermishandeling in Amersfoort en kunnen we Amersfoort niet met
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Voldoende steun van thuis, vrienden, klasgenoten en leraren kan de
kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid
verbeteren.” (SCP, 2020d). Op basis van eerdere GGD berekeningen liep
in 2019 naar schatting ongeveer 7% van de jonge mantelzorgers risico om
zelf toekomstige problemen te krijgen, zoals angst, somberheid,
teruggetrokken gedrag of lichamelijke klachten (GGD regio Utrecht,
2016)14. Meisjes, vmbo-leerlingen en jongeren van niet-westerse
herkomst lopen het meeste risico (GGD regio Utrecht, 2016a).
Een kwart maakt scheiding ouders mee

Figuur 4.1 Aandeel minderjarige kinderen in armoede
14%
12%

10%
8%
6%

24% van de Amersfoortse jongeren van 13- 17 jaar heeft een

4%

echtscheiding van de ouders meegemaakt. Dit is vergelijkbaar met

2%

regionale en landelijke cijfers (GGD, 2020). De GGD beschikt niet over
trendgegevens, maar uit eerder onderzoek van de gemeente Amersfoort
(2018), blijkt dat het aantal scheidingen met thuiswonende kinderen

0%
2011

2013
Amersfoort

sinds 2012 licht is toegenomen. Dit komt deels doordat het aantal

2015

2017

NL

huishoudens met thuiswonende kinderen is toegenomen. In de wijken

Toelichting: figuur toont het percentage 0 tot 18-jarigen in huishoudens met

waar relatief veel huishoudens met kinderen wonen, zien we ook het

een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium.

hoogste percentage echtscheidingen. Het NJI geeft aan dat chronische

Bron: SCP, 2019a

conflicten tussen ex-partners de grootste oorzaak van problemen zijn bij
kinderen van gescheiden ouders (NJI, 2020a). Het is onbekend hoe hoog
het percentage scheidingen is dat niet harmonieus verloopt. Met gebruik
van gegevens van de rechtbank en de Raad van de Kinderbescherming
wordt geschat dat dit zo’n vijftien tot twintig procent van het totaal
aantal scheidingen betreft (NIP, BPSW & NVO, 2020). Verder is nog
onbekend of en welk effect de coronacrisis heeft op het percentage
echtscheidingen.

Toename kinderen in bijstandsgezin, waarschijnlijk door coronacrisis
In Amersfoort leefde in 2017 7,1% van de minderjarige kinderen in
armoede volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium15, en dit was
lager dan landelijk (8,1%, zie figuur 4.1). Dit waren in 2017 bijna 2.500
kinderen (tot 18 jaar). Als we kijken naar het aantal kinderen dat
opgroeit in een gezin met bijstand, dan gaat het half 2020 om 2.224
kinderen tot 18 jaar (6,4% van alle kinderen). Dit is een stijging van 18%
ten opzichte van een half jaar eerder toen het om 1.878 ging. Dit komt
waarschijnlijk deels door het effect van de coronacrisis op de
arbeidsmarkt. Het SCP (2020b) verwacht dat door de coronacrisis
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flexibelere werknemers en mensen met een tijdelijk contract het
grootste risico op baanverlies hebben. Jongeren, migranten, mensen met
een laagopleidingsniveau en mensen met een laag inkomen hebben vaker

Tabel 4.2: Gevoelens van onveiligheid, onder 13-17 jarige
Amersfoorters

dan gemiddeld zo’n flexibel contract en deze groep was ook voor de

Voelt zich wel eens onveilig …

crisis het vaakst werkend arm. Behalve een toename van werkloosheid en

… op school

armoede, verwacht het SCP (2020b) dat de coronacrisis ook gevolgen

… op straat in eigen woonbuurt

heeft voor het aantal mensen met schulden. Kinderen uit gezinnen met
armoede en schulden hebben vaker psychosociale problemen dan

Amersfoort
5,1%
6%

Bron: GGD regio Utrecht, 2020.

kinderen uit financieel gezonde gezinnen (GGD regio Utrecht, 2018).

Pesten neemt af bij 13-17 jarigen, maar op basisschool nog hoog

257 multiprobleemgezinnen in Amersfoort

Wat betreft pesten is de ontwikkeling positief. Het percentage

Amersfoort telt naar schatting 257 multiprobleemgezinnen (NJI, 2017).

Amersfoortse jongeren van 13-17 jaar dat de laatste drie maanden

Een multiprobleemgezin heeft problemen op sociaal-economisch gebied

slachtoffer was van pesten op school is tussen 2015 en 2019 afgenomen

en problemen op psychosociaal gebied bij zowel de volwassene(n) als

van 11% naar 7% en vergelijkbaar met de regio en landelijk (tabel 4.3).

kind(eren). De problemen zijn chronisch, complex en met elkaar

Ook het percentage dat wekelijks gepest wordt is gedaald (3,2% in 2015)

verweven. Een kind dat opgroeit in een multiprobleemgezin loopt een

en ook het cyberpesten neemt af. Voor de basisschoolkinderen (10-11

groot risico op gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.

jaar) is het beeld minder rooskleurig: daar werd in 2019 één op de zes
gepest (op of buiten school). Een vergelijking met eerdere jaren is niet
mogelijk. Wel hebben de meeste basisschoolkinderen van 10-11 jaar
voldoende vriendjes of vriendinnetjes (zie hoofdstuk 3, tabel 3.2).

Veilig op school en in de wijk/stad

Tabel 4.3: Pesten in de afgelopen 3 maanden

Meeste jongeren voelen zich veilig op school en in eigen buurt
Jongeren voelen zich het vaakst onveilig op straat buiten de eigen
woonbuurt en in het openbaar vervoer. In de eigen buurt en op school
voelen de meeste jongeren zich veilig (zie tabel 4.2). In de regio zijn de
percentages vergelijkbaar.

Afgelopen 3 maanden op school gepest
(13-17 jr)
Afgelopen 3 maanden wekelijks op school
gepest (13-17 jr)
Afgelopen 3 maanden gepest (10-11 jr)

Amersfoort

Regio

Nederland

7%

7%

8%

1,7%

2%

2,4%

17%

18%

-

Bron: GGD regio Utrecht, 2020; GGD Atlas regio Utrecht, 2020.
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Een op zes ervaart discriminatie
17% van de Amersfoortse 13-17 jarigen heeft zich, net als in de regio, in

Jeugdcriminaliteit

het afgelopen jaar wel eens gediscrimineerd gevoeld (GGD regio Utrecht,
2020). Dit is vergelijkbaar met landelijk. Om welke vorm van
discriminatie het gaat, is onbekend. Verder vindt 72% het normaal als
twee meisjes / vrouwen of twee jongens / mannen op elkaar verliefd
zijn. Maar toch denkt slechts 26% van deze Amersfoortse leerlingen dat
een leerling die LHBTI (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender
of met een intersekse conditie) is dit aan iedereen op school eerlijk kan
vertellen. Ook deze cijfers zijn vergelijkbaar met de regio.

Cijfers fluïde netwerken nog in ontwikkeling
Het aantal problematische jeugdgroepen op straat daalt en is vervangen
door meer fluïde groepen die online en offline contact hebben met
elkaar (Raadsinformatiebrief 1279330, 2020). De gemeente brengt sinds
2019 deze fluïde jeugdnetwerken beter in kaart via de ‘Monitor Fluïde
Jeugdnetwerken’. De pilotwijken waarin getest is – en waar nu cijfers
over bekend zijn - zijn Randenbroek, Schuilenburg, Nieuwland, Vathorst
en Kruiskamp/ Koppel (tabel 4.4). Het is lastig te zeggen of dit grote

Digitale veiligheid

aantallen zijn, omdat er geen vergelijking mogelijk is met andere
gemeenten of in de tijd. Bovendien ontbreekt, voor zover wij weten,
recent landelijk onderzoek op dit gebied. In 2020 worden de wijken

Vooral jongeren slachtoffer van cybercrime

uitgebreid. Ook worden er dan preventiegroepen in beeld gebracht van

Van alle vormen van criminaliteit maakt cybercriminaliteit de meeste

kwetsbare jongeren met een verhoogd risico op criminele beïnvloeding.16

slachtoffers (SCP, 2017). Jongeren zijn hierbij de meest kwetsbare
groep: uit de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat 18% van de
Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar slachtoffer geweest is van

Tabel 4.4: Aantal jongeren in fluïde netwerken in pilotwijken

cybercrime, tegenover 14% van de 25-65 jarigen (CBS, 2019a).

doelgroep

Aankoopfraude en hacken zijn bij zowel jongeren als volwassenen het
grootste probleem. Jongeren zijn daarnaast vaker slachtoffer van inbraak
op hun website/profielsite, cyberpesten, laster, stalking en bedreiging
met geweld. Amersfoortse cijfers naar leeftijdsgroep ontbreken, maar er
zijn geen redenen om aan te nemen dat de verdeling in Amersfoort

gemiddelde leeftijd

aantal

Jonge aanwas1

17 jaar

41

Rising stars2

19 jaar

33

1

Aanwijzingen van bedreigingen, intimidatie, woninginbraak, straatroof of overvallen.
De criminele activiteiten worden steeds belangrijker en professioneler.

2

Bron: Raadsinformatiebrief 1279330, 2020.

anders zal zijn dan landelijk.
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Conclusie: wat valt op?




Eén op zes gediscrimineerd; openheid LHBTI ligt gevoelig
Eén op de zes jongeren voelt zich wel eens gediscrimineerd. En

Toename scheidingen, gevolgen onbekend

hoewel de tolerantie van LHBTI jongeren hoog is, denken velen dat

Het percentage jongeren dat een scheiding heeft meegemaakt neemt

je er op school maar beter niet tegen iedereen open over kunt zijn.

toe. Maar gegevens om in te schatten hoe ernstig de gevolgen
hiervan voor jongeren zijn, ontbreken. Zo is het onduidelijk welk



Jongeren zijn online niet veilig

percentage van de echtscheidingen gepaard gaat met chronische

Zo’n één op de vijf jongeren wordt slachtoffer van cybercrime, maar

conflicten tussen de partners.

dat zijn landelijke cijfers. Amersfoortse cijfers over cybercrime
onder jongeren ontbreken, al zullen deze waarschijnlijk



Toename jongeren met ziek gezinslid

vergelijkbaar zijn met het landelijke beeld.

Het percentage jongeren met een langdurig lichamelijk of psychisch
ziek of verslaafd gezinslid is toegenomen. Het percentage jongeren
dat hierdoor zelf problemen krijgt (7%) neemt hiermee ook iets toe.


Toename kinderen in bijstandsgezin, waarschijnlijk door
coronacrisis
In het eerste half jaar van 2020 is het aantal kinderen dat opgroeit in
een gezin met bijstand met 18% gestegen. Dit komt waarschijnlijk
grotendeels door het effect van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.



Pesten neemt af bij 13-17 jarigen, 10-11 jaar nog één op zes
In Amersfoort is pesten op school bij 13-17-jarigen afgenomen van
11% in 2015 naar 7% in 2020. Bij de 10-11 jarigen is het percentage
gepeste kinderen met één op de zes een stuk hoger, hoewel het daar
niet alleen om situaties op school gaat.
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Groeien jongeren kansrijk op?
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5. Groeien jongeren kansrijk op?
Zinvolle vrijetijdsbesteding
Vier op de vijf jongeren sporten wekelijks

Figuur 5.1 Sporten en verenigingslidmaatschap

sport wekelijks bij
sportvereniging of sportschool
13-17 jaar (2020)

Het percentage Amersfoortse jongeren van 13-17 jaar dat wekelijks sport
bij een sportvereniging of sportschool is met 79% (figuur 5.1) hetzelfde

lid vereniging 13 - 17 jaar (2020)

als in 2015. Tot 2015 was er een stijgende trend (GGD regio Utrecht
2016b en 2020, Gemeente Amersfoort, 2016), maar deze is nu dus
gestabiliseerd. De cijfers zijn vergelijkbaar met de regio en Nederland.
Sporten is een belangrijke vrijetijdsbesteding voor jongeren, maar de

lid culturele vereniging 10-22
jaar (2015)

meeste jongeren bewegen nog steeds onvoldoende (zie hoofdstuk 3). Om
overgewicht onder jongeren te voorkomen, is voldoende
lichaamsbeweging (naast sporten) een belangrijke factor.
Vier op de vijf jongeren zijn lid van een vereniging

0%

20%

40%

60%

Amersfoort

80%

100%

regio

Bron: GGD regio Utrecht, 2020; Gemeente Amersfoort, 2016

Van de 13-17 jarige Amersfoorters was in 2019 80% lid van een vereniging
of organisatie, net als in de regio het geval is (figuur 5.1, GGD regio
Utrecht, 2020). Dit is in veel gevallen de sportvereniging of sportschool.
Ongeveer een kwart van de Amersfoortse jongeren (10-22 jaar) was in
2015 lid van een culturele vereniging, zoals Scholen in de Kunst

Optimale schoolloopbaan en behalen
startkwalificatie

(Gemeente Amersfoort, 2016). Een relatie met landelijk onderzoek is
hierbij niet te maken. Uit onderzoek onder 10-11-jarigen blijkt dat

13 kinderen en jongeren met langdurig relatief verzuim

kinderen met financiële problemen thuis minder vaak lid zijn van een

Volgens leerplichtcijfers waren er op 15 maart 2020 13 kinderen en

club (29% geen lid, tegenover 9% geen lid van de kinderen zonder

jongeren die langdurig relatief verzuimen. Dit is vergelijkbaar met eind

financiële problemen thuis, GGD regio Utrecht, 2019).

schooljaar 2018-2019, toen het om 16 kinderen en jongeren ging. Dit zijn
kinderen tussen de 5 en 18 jaar zonder startkwalificatie, die
ongeoorloofd langer dan vier weken niet naar school gaan (langdurig
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relatief verzuim). De NRO (2020) stelt in de landelijke evaluatie van het
passend onderwijs “dat thuiszitten voorkomt bij leerlingen met heel
uiteenlopende, maar vaak zeer complexe psychische of psychiatrische
problemen en/of thuissituaties. Vooral als een leerling al langere tijd
thuis zit, blijkt het heel moeilijk om hem of haar terug te leiden naar het
onderwijs.” Maar meer kinderen en jongeren gaan niet naar school,
bijvoorbeeld vanwege ziekte (geoorloofd verzuim), vrijstellingen of

Figuur 5.2 Aandeel voortijdig schoolverlaters
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omdat een schoolinschrijving ontbreekt (absoluut verzuim).
Schoolverzuim is een belangrijke risicofactor voor voortijdig
schoolverlaten (NJI, 2014).

Voortijdig schoolverlaten stabiliseert
Volgens voorlopige cijfers over het schooljaar 2018-2019 stonden 242
leerlingen in Amersfoort geregistreerd als nieuwe voortijdig
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schoolverlater. De meeste voortijdig schoolverlaters zaten op het mbo.

Amersfoort

In totaal stond in Amersfoort 1,8% van alle leerlingen (van 12 tot 23 jaar)
op het voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs (mbo)
geregistreerd als voortijdig schoolverlater. Dit is lager dan landelijk. In
Amersfoort is het aandeel voortijdig schoolverlaters vergelijkbaar met
vorig schooljaar, terwijl het landelijk nog toeneemt (zie figuur 5.2).

2015-2016

2016-2017

2017-2018

100.000+ gemeenten

2018-2019
Nederland

Toelichting: schooljaar 2018-2019 zijn voorlopige cijfers. Het gemiddelde van
100.000+ gemeenten is nog niet bekend.
Bron: DUO

Landelijk stellen ze dat de toename in het voortgezet onderwijs vooral
komt door nieuwkomers die in het onderwijs zijn ingestroomd

Minder Amersfoortse jongeren zonder werk of opleiding dan landelijk

(Kamerbrief, 2019). Zij hebben een hogere kans om uit te vallen. De

Een indicatie voor de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt is het

toename bij het mbo heeft mogelijk te maken met verkeerde

aandeel NEETs. NEETs zijn jongeren die geen opleiding volgen en niet

studiekeuze, toenemende multiproblematiek onder jongeren en een

werken (Not in Employment, Education or Training). In 2017 telde

aantrekkende arbeidsmarkt (voor de coronacrisis) (Kamerbrief, 2020).

Amersfoort 781 NEET-jongeren van 16 tot 23 jaar (NJI, 2019a). Dit is 6,1%
van alle jongeren in die leeftijdscategorie en dit is lager dan landelijk
(8,1%). Landelijk blijkt de groep NEETs divers. Ze bestaat bijvoorbeeld
uit werklozen, maar ook uit jongeren die vanwege ziekte of
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arbeidsongeschiktheid niet kunnen of willen werken. Daarnaast heeft 51%
van de NEETS (nog) geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
Desondanks volgde landelijk “gemiddeld een derde van de NEETS in 2017
na drie maanden weer onderwijs of was aan het werk” (CBS, 2018b).
Voor Amersfoort zijn hierover geen specifieke cijfers beschikbaar.

Werk en woning vinden
Jeugdwerkloosheid daalde, maar toename verwacht door coronacrisis
De jeugdwerkloosheid daalt de laatste jaren, maar dit zal de komende
tijd waarschijnlijk gaan toenemen als gevolg van de verwachte recessie
door de coronacrisis. Het SCP (2020b) verwacht dat door de coronacrisis
flexibelere werknemers en mensen met een tijdelijk contract het
grootste risico op baanverlies hebben. Omdat jongeren vaker dan
gemiddeld zo’n flexibel of tijdelijk contract hebben, zullen zij naar

Figuur 5.3 Jeugdwerkloosheid (15 t/m 24-jarigen)
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Steden 100.000+

verwachting zwaarder getroffen worden. In Amersfoort zien we al de
eerste effecten van de coronacrisis in de stijging van het aantal WWuitkeringen (niet specifiek onder jongeren). Dat nam in april 2020 toe
met 12,7% ten opzichte van de maand ervoor. Landelijk is deze stijging
nog iets sterker (16,7%; UWV, 2020). De laatste jaren lag de
jeugdwerkloosheid in Amersfoort meestal onder het gemiddelde van
andere 100.000+ steden (zie figuur 5.3). Landelijk blijken jongeren

Toelichting: Het cijfer ‘steden 100.000+’ is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van Amersfoort, Almere, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Dordrecht,
Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer,
Leiden, Maastricht, Nijmegen, Den Bosch, Tilburg, Zaanstad, Zoetermeer en
Zwolle.
Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking

Meeste jongeren in particuliere huurwoning

zonder startkwalificatie gemiddeld bijna twee keer zo vaak werkloos als

In Amersfoort wonen zo’n 300 jongeren t/m 22 jaar zelfstandig.17 Dit zijn

jongeren met startkwalificatie. Hetzelfde geldt voor jongeren met een

vooral eenpersoonshuishoudens. Iets meer dan een derde woont in een

migratieachtergrond: zij zijn ongeveer twee keer zo vaak werkloos als

sociale huurwoning en de helft huurt particulier (de rest woont in een

jongeren met een Nederlandse achtergrond (NJI, 2020b). Voor

koopwoning) (Amersfoort in Cijfers, 2020). Dat de meeste jongeren in

Amersfoort zijn geen specifieke cijfers beschikbaar.

een particuliere huurwoning wonen, komt door de lange wachttijden in
de sociale huur en het feit dat veel jongeren nog geen hypotheek kunnen
krijgen (Gemeente Amersfoort, 2020). In 2019 ging ruim 3% van de
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sociale huurwoningen naar jongeren t/m 22 jaar. In dat jaar hebben 30
jongeren een sociale huurwoning toegewezen gekregen, waarvan 9 met
een urgentieverklaring. Van de jongeren t/m 22 jaar die in 2019 een
sociale huurwoning hebben, woont bijna twee derde in het goedkoopste
prijssegment (432 euro per maand). Van degenen die particulier huren
betaalt bijna twee derde maximaal 720 euro per maand (Amersfoort in
cijfers, 2020).

Staat van de jeugd in Amersfoort 2020

28

0

Conclusie: wat valt op?


van de Nederlandse 15-jarigen als dermate laaggeletterd dat zij niet
voldoende kunnen meekomen in de maatschappij [...] In 2003 gold
dit nog voor 11 procent van de leerlingen. […] De leerlingen hebben

Veel jongeren doen mee, maar valt nog winst te behalen

vooral moeite met het evalueren van en reflecteren op teksten. Een

Veel jongeren doen mee in Amersfoort: het lidmaatschap van

van de verklaringen voor de lage leesprestaties is het gebrek aan

verenigingen is hoog. Het gaat hierbij vooral om sportverenigingen.

aandacht in het curriculum voor vooral het reflecteren op teksten.”

Toch is 20% van de 13-17 jarigen nergens lid van. Van de 10-11

Het is onbekend of dit in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs

jarigen zijn kinderen uit gezinnen met financiële problemen veel

speelt, en in welke mate dit ook voor Amersfoort geldt.

minder vaak lid van een vereniging.




Verwachte toename bijstandontvangers en jeugdwerkloosheid

Ongelijke kansen in het onderwijs, mogelijk groter door corona

door coronacrisis

Een aandachtspunt binnen onderwijs lijkt gelijke kansen. Want uit

We zien dat vooral jongere bijstandsontvangers (tot 35 jaar) de

landelijk onderzoek blijkt dat kinderen van laagopgeleide of arme

laatste jaren profiteerden van het economisch herstel; hun aandeel

ouders of kinderen met een migratieachtergrond vaker een

in de bijstand nam af. Maar sinds maart groeit landelijk, vooral bij

schooladvies krijgen dat lager is dan wat de eindtoets adviseert (CBS,

mensen tot 35 jaar, de instroom in de bijstand als gevolg van de

2018a; CPB, 2020; sociaaldomeinonline, 2020). Hierdoor krijgen deze

coronacrisis (Divosa, 2020). Verder zien we dat de jeugdwerkloosheid

kinderen geen gelijke kansen. Hoewel de Onderwijsinspectie (2020)

de laatste jaren daalde. Maar ook dit zal de komende tijd

stelt dat deze verschillen de laatste schooljaren niet groter zijn

waarschijnlijk gaan toenemen als gevolg van de verwachte recessie

geworden, stellen het CPB (2020) en SCP (2020a & 2020b) dat de

door de coronacrisis. Zo ervaarde bij het begin van de coronacrisis

verschillen kunnen stijgen als gevolg van de coronacrisis. Dit komt

landelijk al 33% van de 18 tot 25-jarigen een inkomensterugval

doordat kinderen uit kwetsbare groepen (leerlingen met een

(Nibud, 2020a). Ook maakten jongeren zich destijds, maar ook nog in

migratieachtergrond, met ouders met een lagere opleiding of met

juni, vaker dan gemiddeld zorgen over het behoud van hun baan en

een lager huishoudenskomen) mogelijk leerachterstanden en sociale

het wegvallen van hun inkomen (Nibud, 2020a, 2020b). Het SCP

achterstanden oplopen, waardoor de kans op passende doorstroming

(2020b) verwacht ook dat jongeren zwaarder dan gemiddeld

afneemt. Verder kan het volgens het SCP leiden tot schooluitval bij

getroffen zullen worden door de coronacrisis, omdat zij relatief vaak

leerlingen uit sociaal economisch zwakkere gezinnen.

een flexibel of tijdelijk contract hebben, en die groep het grootste
risico op baanverlies heeft.



Toename van laaggeletterdheid onder leerlingen
Landelijk stelt de Onderwijsinspectie (2020) dat “de groep leerlingen
die moeite heeft met lezen groeit. De OESO beschouwt 24 procent
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Lichte toename jonge schuldenaren verwacht
Jonge schuldenaren (tot 24 jaar) waren de afgelopen jaren een
nieuwe risicogroep. Volgens Stadsring51 lijkt - door inzet op
preventie en ontwikkeling van een jongerenaanpak
schuldhulpverlening - het aantal jonge schuldenaren licht te zijn
gedaald (van 12% van alle schuldenaren in 2016 naar 8% in 2018;
Stadsring51, 2018, 2019). Voor 2019 verwachtte Stadsring51 weer
een lichte stijging, en mogelijk neemt het aantal jonge schuldenaren
de komende jaren verder toe als gevolg van de coronacrisis.



Huurwoning moeilijk verkrijgbaar voor jongere met minimumloon
Jongeren moeten lang wachten op een sociale huurwoning en kunnen
vaak geen hypotheek krijgen. Een groot deel komt daardoor terecht
in de vaak duurdere particuliere huur. Voor jongeren zonder
urgentieregeling en met een minimumloon is het vermoedelijk
moeilijk om een betaalbare huurwoning in Amersfoort te vinden.
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Risico- en beschermfactoren
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6. Risico- en beschermfactoren

‘emotionele en sociale vaardigheden’. Het inzetten hierop biedt voordeel
voor een grote groep jongeren, voorkomt problemen op verschillende
thema’s en heeft een positieve invloed op andere risico- en

Wat zijn risico- en beschermfactoren?

beschermfactoren. Na emotionele en sociale vaardigheden zijn

Om problemen bij jongeren te voorkomen en een positieve ontwikkeling
te stimuleren, zijn risico- en beschermfactoren belangrijk. Elk probleem
heeft een unieke en vaak omvangrijke set aan risico- en

Figuur 6.1 Ranglijst van risico- en beschermende factoren jeugd

beschermfactoren. Zo zijn de risico- en beschermfactoren voor overmatig
alcoholgebruik bijvoorbeeld (onder andere) geslacht, afkomst,
opleidingsniveau, leeftijd van starten met drinken, sociale omgeving, de
voorbeeldrol van ouders en psychische problemen/verslaving van de
ouders. Overmatig alcoholgebruik bij jongeren is op zichzelf ook weer
een risicofactor voor andere problemen (bijv. verstoorde
hersenontwikkeling, depressie, angst, delinquentie en suïcide) (Trimbos
Instituut, 2020). Elk probleem kent dus een reeks van risico- en
beschermfactoren, die ook weer met andere problemen samenhangen.
Emotionele en sociale vaardigheden belangrijkste factor
Sommige risico- en beschermfactoren hebben invloed op tal van
problemen en verschillende thema’s, terwijl andere slechts invloed
lijken te hebben op één probleem. Een voorbeeld van een bekende
risicofactor die op veel problemen en thema’s invloed heeft, is een lage
sociaal economische status. De gemeente Rotterdam heeft, in
samenwerking met het NJI en verschillende universiteiten, op basis van
wetenschappelijk literatuuronderzoek een ranglijst ontwikkeld van de
belangrijkste risico- en beschermfactoren voor jongeren, oftewel het
‘Factorenmodel’(figuur 6.1, Gemeente Rotterdam & NJI, 2019). De
factor die bovenaan de ranglijst staat komt het meest voor, levert de
grootste bijdrage aan het kansrijk, gezond en veilig opgroeien van
jongeren én heeft de meeste invloed op andere factoren. Deze factor is
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ouderlijke psychopathologie, sociaal economische status en
opvoedvaardigheden de belangrijkste factoren. De ouders zijn dus een
zeer belangrijke factor als het gaat om de ontwikkeling van jongeren.
Dat blijkt ook uit het IJslands Model, de pilot waaraan de gemeente
Amersfoort deelneemt om meer data-gestuurd en preventief te werken.
Het Rotterdamse factorenmodel kan dan ook gezien worden als een
bredere en uitgebreidere versie van het IJslands Model (dat vooral over
middelengebruik onder jongeren gaat).
Van factoren naar interventies
Om risicofactoren te verminderen en beschermfactoren te versterken
zijn interventies nodig. Interventies waarvan de werking
wetenschappelijk is aangetoond én die in samenhang worden ingezet
hebben de grootste kans van slagen (NJI, 2018). Met ‘in samenhang’
bedoelen we dat de interventie niet alleen in bijvoorbeeld de wijk wordt
ingezet, maar ook op school en binnen het gezin.
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Slotbeschouwing

Fotopagina Slotconclusie + titel groot erin:
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7. Slotbeschouwing

En: soms verdienen weinig voorkomende problemen veel aandacht
Sommige jongeren hebben te maken met heftige zaken als een
vechtscheiding of kindermishandeling. Hoewel het vermoedelijk om een

Over het algemeen gaat het goed met Amersfoortse jongeren

relatief kleine groep gaat, is de kans groot dat deze gebeurtenissen grote

Met de meeste jongeren in Amersfoort gaat het op veel aspecten van hun

gevolgen hebben voor de rest van hun leven.

leven goed. Soms doen we het vergeleken met de regio of andere steden
beter. Bijvoorbeeld als het gaat om jeugdzorg, voortijdig schoolverlaters
of jeugdwerkloosheid. En soms doen we het als Nederland, inclusief
Amersfoort, heel goed vergeleken met andere Europese landen. Denk aan
het hoge percentage jongeren dat zich gelukkig voelt en een goede band
met ouders heeft. Of de afname van het aantal jongeren dat rookt.
Verder zien we dat sommige problemen minder voorkomen dan een
aantal jaar geleden. Zo is het pesten op het voortgezet onderwijs
afgenomen, drinken minder jongeren te vaak zoete drankjes, lijkt het
aantal jongeren met jeugdzorg licht af te nemen en is het aantal
tienermoeders gehalveerd.

Daarnaast nog enkele negatieve ontwikkelingen
Naast de grote verschillen tussen groepen en de kleine groep met heftige
problemen zijn er nog een aantal ontwikkelingen die aandacht nodig
hebben. Zo bewegen veel jongeren te weinig en zitten zij langdurig
achter een scherm. Dit zijn belangrijke risicofactoren voor overgewicht.
Een andere zorgelijke ontwikkeling is dat de helft van de Amersfoortse
jongeren zich vaak gestrest voelt, vooral door school(taken). Amersfoort
scoort hierop hoger dan de regio en Nederland. Verder is binge-drinken
(en de tolerantie van ouders hiervoor) een punt van aandacht, vooral
gezien de negatieve effecten van alcohol op de ontwikkeling van
jongeren. Daarnaast is het percentage jongeren met een lichamelijk of

Maar: grote verschillen tussen groepen

psychisch ziek of verslaafd gezinslid toegenomen. Deze jongeren hebben

Groepsverschillen zijn een aandachtspunt. Vooral jongeren uit gezinnen

over het algemeen een lager welzijn en een lagere psychische

met een lage sociaal-economische status lopen meer risico op problemen

gezondheid. Tot slot lijkt laaggeletterdheid bij jongeren ook voor

en hebben minder kans op beschermende factoren, zoals een goede

Amersfoort een nieuw aandachtspunt.

thuissituatie en sociale steun. Als we problemen bijvoorbeeld uitsplitsen
naar opleidingsniveau, dan zien we vaak dat jongeren met een lager
opleidingsniveau er slechter vanaf komen. Denk aan een hoger
middelengebruik (dagelijks roken, binge-drinken), meer eenzaamheid,
minder sociale steun, meer slachtoffers van pesten en meer afwezigheid
op school door ziekte en spijbelen. Er zijn bovendien ongelijke kansen in
het onderwijs voor kinderen van laag opgeleide of arme ouders.

Extra uitdagingen door coronacrisis
Het is een uitdaging om sommige positieve punten te behouden en
bestaande problemen niet verder te laten verergeren tijdens deze
coronacrisis en de gevolgen daarvan. Er zijn aanwijzingen dat sommige
problemen verergeren, zeker in tijden van aangescherpte maatregelen.
Aandachtspunten voor jongeren zijn: beweging, eenzaamheid, psychische
gezondheid, armoede, ongelijke kansen in het onderwijs, schooluitval,
jeugdwerkloosheid en jonge schuldenaren. Naar verwachting worden
jongeren als groep relatief zwaar getroffen door de gevolgen van de
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coronacrisis, onder andere op de arbeidsmarkt. De kans is groot dat de
hierboven beschreven ongelijkheidsverschillen hierdoor nog verder
toenemen.
We kunnen niet alles: werken met risico- en beschermfactoren
Een manier om op basis van wetenschappelijke kennis aan de slag te
gaan met de zorgelijke ontwikkelingen en aandachtspunten is door te
kijken naar risico- en beschermfactoren. We bepalen dan op welke
factoren we moeten inzetten om de belangrijkste problemen aan te
pakken. Tegelijkertijd kijken we naar welke factoren breder bijdragen
aan preventie van problemen voor alle jongeren. Bijvoorbeeld: jongeren
die sociaal-emotionele vaardigheden leren, zijn beter beschermd tegen
de emotionele gevolgen van een vechtscheiding, maar het aanleren van
deze vaardigheden helpt ook tegen tal van andere problemen, zoals
schooluitval en ongelijkheidsverschillen. Vervolgens is het belangrijk om
te werken met wetenschappelijk effectief bewezen interventies en deze
in samenhang in te zetten (school, wijk én gezin). Cruciaal hierbij is dat
de interventies de ongelijkheidsverschillen verkleinen of in ieder geval
niet vergroten.
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9. Noten

1

Inclusief de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (zogenaamde G4).
Alle prognosecijfers zijn op basis van de prognoses van het CBS. Omdat deze prognoses uit september 2019 zijn, betreffen de cijfers over 2020 ook prognoses.
3 Vergelijking met landelijke cijfers is niet geheel mogelijk, omdat de Amersfoortse cijfers echte metingen bij het consultatiebureau zijn, terwijl de landelijke cijfers
gebaseerd zijn op zelfrapportage van het gewicht in vragenlijstenonderzoek. Voor de 2-3 jarigen zijn geen landelijke cijfers bekend.
4 Niet voor alle prioriteitswijken zijn de cijfers beschikbaar. We hebben het gemiddelde berekend van de prioriteitswijken waarvoor wel cijfers beschikbaar zijn.
5 Het gaat hier nog om de oude beweegnorm. Voor de nieuwere 'beweegrichtlijn' zijn nog geen cijfers op gemeenteniveau beschikbaar. De nieuwe beweegrichtlijn bevat,
net als de oude, 1 uur per dag matig intensief bewegen. En daar komt nog 3x per week spier- en botversterkende activiteiten bij.
6
Dit komt mede doordat gevoelens en gedachten gemakkelijker via sociale media geuit worden. Ook de sociale component bij games kan hiertoe bijdragen.
7
Denk bij zorgelijk media gebruik of gamen aan jongeren die het eigen gebruik niet meer goed onder controle hebben en bijvoorbeeld verminderde schoolprestaties of
minder interesse in andere hobby’s hebben. Over de gevolgen van zorgelijk social media gebruik en gamegedrag is nog weinig bekend, omdat dit een betrekkelijk nieuw
fenomeen is (Stevens e.a., 2018). Verslechterde schoolprestaties, risico op overgewicht en slecht slapen zijn wel als mogelijke gevolgen bekend.
8 Het opleidingsniveau van de respondenten wijkt niet veel af van de verdeling van opleidingsniveau onder de 15-16-jarigen in Amersfoort.
9 Door het aanpakken van risico- en beschermende factoren heeft IJsland de omgeving van jongeren dusdanig weten te veranderen dat zij van het land met het hoogste
alcoholgebruik van Europa gedaald zijn naar het best scorende land.
10
Eenzaamheid kan deels bij de puberteit horen (Movisie, 2019), maar niet als deze chronisch is. Om chronische eenzaamheid vast te stellen zijn echter meerdere
meetmomenten nodig, iets waar nog geen onderzoek naar is gedaan.
11
Meer specifiek gaat het hier om: het hebben van kennis over opvoeding, verzorging en ontwikkeling van het kind, maar ook kennis over wat ouderschap inhoudt en hoe je
leven verandert als je een kind krijgt; algemene levensvaardigheden, zoals goed voor jezelf kunnen zorgen en goed kunnen communiceren over de taakverdeling binnen het
gezin; een goed sociaal netwerk voor praktische en emotionele steun.
12 Het RIVM kon in hun onderzoek naar de gevolgen van stress geen conclusies trekken, omdat onderzoekers vaak verschillende definities en meetinstrumenten gebruiken.
Hierdoor zijn de uitkomsten van onderzoeken niet goed te vergelijken en ontstaat er geen duidelijk overkoepelend beeld (RIVM, 2019). Het ministerie van VWS heeft als
ambitie dat onderzoeksinstituten in 2024 eenduidige definities en meetinstrumenten hanteren en dat er een grootschalig onderzoek naar de gevolgen van druk bij
studenten aan het HBO en Universiteiten (Ministerie van VWS, 2020).
13 Het SPC definieert ‘niet-gebruikers’ als mensen die eigenlijk in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening, maar daar geen gebruik van maken.
14
In de GGD Jeugdmonitor van 2015 hebben de respondenten die te maken hebben (gehad) met een lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid de SACZO
vragenlijst ingevuld. Van de respondenten die deze vragenlijst heeft ingevuld had toen 19% een hoge kans om somber, angstig en/of teruggetrokken gedrag en/of
lichamelijke klachten te ontwikkelen vanwege deze thuissituatie. Berekend voor alle Amersfoortse jongeren was dat 6%.
15
Het niet-veel-maar-toereikendcriterium houdt naast minimale (vrijwel) onvermijdbare uitgaven ook rekening met de minimale kosten van ontspanning en sociale
participatie (zoals lidmaatschap van sport- of hobbyclub, of een jaarlijkse korte vakantie).. Luxegoederen, zoals een auto, ontbreken. In 2017 € 1.135 per maand voor een
alleenwonende en € 2.100 per maand voor een paar met twee kinderen.
16
Het aantal meldingen van overlast van jongeren is overigens tijdens de coronacrisis flink toegenomen, maar het gaat hierbij vooral om meldingen van jongeren die zich
niet aan de corona-maatregelen houden. Verder gaat het om kleine incidenten, want vandalisme, geweldpleging en baldadigheid vallen niet onder overlast.
17
Er zijn geen cijfers beschikbaar over jongeren die op kamers wonen .
2

Onderzoek & statistiek
Gemeente Amersfoort
Marlies Visser & Dorien de Bruijn

november 2020

