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Evaluatie Integraal Jeugdbeleid 2008-2012   (agendapunt B.2 gemeenteraad van 29 januari) 

 
In de raadscommissie is afgesproken dat we in de raad nog ruimte zouden krijgen om aan te geven welke 
aanbevelingen we het college willen meegeven voor de komende nota integraal jeugdbeleid. 
Integraal jeugdbeleid is per definitie domein overstijgend: de gezinsomgeving is belangrijk, maar net zo goed 
de (brede) school, de kinderopvang, de vereniging en de sportclub,. Integraal jeugdbeleid richt zich op de 
gehele levensloop van kinderen. Als we dit overzien, missen we in de evaluatie bij het thema onderwijs de 
ontwikkelingen t.a.v. de brede school. Dat is immers bij uitstek een voorbeeld van een “integraal kindcen-
trum”, dat kan functioneren als een sluitend netwerk rond het kind door de combinatie van onderwijs, zorg en 
welzijnsfuncties. Aan de wethouder willen we vragen of hij de intentie heeft om het concept brede school nog 
te versterken op de bestaande brede scholen en of dat hij in de toekomst brede scholen wil ontwikkelen in 
andere dorpen. 
 
Jeugdbeleid wordt veelal gemaakt vanuit het perspectief van een maatschappelijk probleem. De PvdA vindt 
het echter belangrijk dat we in de nieuwe nota Integraal Jeugdbeleid gaan werken vanuit een positieve, 
ontwikkelingsgerichte benadering die uitgaat van het versterken van de eigen kracht. Jeugdbeleid met een 
positieve benadering biedt jeugd een goede basis om op te groeien tot sociale en zelfredzame burgers. Als we 
aandacht vragen voor de gewone positieve ontwikkeling van de jeugd, vragen we daarmee in feite aandacht 
voor de algemene voorzieningen die dit ondersteunen, zoals jeugdwelzijnswerk, buurtvoorzieningen, kinder-
opvang en school. Het betekent stimulering van gezond opgroeien, positief opvoeden, kansen op een succes-
volle schoolloopbaan bieden, talentontwikkeling en het actief participeren in school en de samenleving moge-
lijk maken.  
 
Positief jeugdbeleid kan voor onze gemeente ook een belangrijke invalshoek zijn bij de transformatie van het 
jeugdstelsel en kan bovendien dure zorg voorkómen. Het jeugdzorgstelsel gaat flink op de schop. Alle taken 
van de jeugdzorg worden vanaf 2011 gefaseerd overgeheveld naar de gemeenten. De stelselwijziging is geen 
simpele transitie van budgetten en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het gaat ook om een inhoudelijke 
vernieuwing van het stelsel. Het lijkt vanzelfsprekend dat de transitie van de jeugdzorg een belangrijk 
onderwerp moet zijn in de nieuwe nota integraal jeugdbeleid. 

 
Het jeugdwelzijnswerk kan een belangrijke bijdrage leveren bij de transformatie van het jeugdstelsel. Het 
jeugdwelzijnswerk richt zich op álle jeugd. Door hun buurtgerichte en 'outreachende' aanpak maken jeugd-
welzijnswerkers contact met minder toegankelijke jeugd en hun ouders. Ze zijn in staat om te signaleren 
wanneer bepaalde jongeren of ouders een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, zowel preventief als na 
een periode van jeugdzorg. 
Samen met Scala moet gekeken worden waar we de komende jaren de focus van het jongerenwerk willen 
leggen en welke rol we voor het jongerenwerk zien. 
 
In de evaluatie Integraal Jeugdbeleid staat als aanbeveling (onderaan blz. 20), om van ‘onderop’ beleid te 
ontwikkelen. Hierin kunnen we ons vinden, maar we willen er graag aan toevoegen dat integraal jeugdbeleid 
op lokaal niveau alleen goed is vorm te geven als er geluisterd wordt naar de visie en denkbeelden van de 
lokale instellingen en sleutelfiguren. Zij zijn de deskundigen die de bouwstenen kunnen en móeten aandragen 
voor een dergelijk integraal jeugdbeleid. We nemen aan dat zij betrokken worden bij de totstandkoming van de 
nieuwe nota Integraal Jeugdbeleid. 
 
In de evaluatie staat op blz. 7 dat het de gezinscoach niet goed lukt ‘achter de voordeur’ te komen. Zou het 
geen goed idee zijn dat de gezinscoach zich wat meer gaat richten op een lichte vorm van kortdurende 
gezinsondersteuning op het gebied van praktische problemen en opvoedingsproblematiek (voeren van een 
huishouden, koken, budgetteren, regelmaat voor de kinderen etc.).  
Dit maakt de drempel om binnen te komen misschien lager. De medewerkers kunnen bij ernstige problemen 
in het gezin waar ze werkzaam zijn, dan alsnog via bureau Jeugdzorg hulpverlening aanvragen.  
 
Er zijn echter ook gezinnen die geen prijs stellen op deze hulp. De vraag is of er dan niet enige drang of 
dwang nodig is. Op dit moment wordt in bepaalde gevallen al de nodige druk uitgeoefend op gezinnen om 
mee te werken aan de hulpverlening (denk aan contracten met ouders, maar ook de voorlopige ondertoe-
zichtstelling als drukmiddel). Deze weg dient verder te worden bewandeld. De op handen zijnde stelsel-
wijziging biedt hiervoor ook kansen. 
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Integraal Jeugdbeleid heeft veel facetten. Een onderwerp dat we missen in de evaluatie is de positie van 
kinderen in kansarme situaties en in armoede. Door de crisis neemt het aantal kinderen in deze situatie 
toe. In de evaluatie wordt (op blz. 19) de aanbeveling gedaan voor het maken van duidelijke keuzen c.q. 
beleidsprioriteiten. De PvdA wil het college voorstellen om bij de vormgeving van integraal jeugdbeleid de 
beschikbare middelen - zoveel mogelijk - aan te wenden voor de achterstandswijken in Ooststellingwerf. 
 
Als het gaat om prioriteren kan ook een keuze gemaakt worden ten aanzien van de leeftijdsgroepen 
waar men zich op richt. We kunnen ons richten op de hele groep van 0 - 24 jaar of kiezen voor een bepaalde 
leeftijdsgroep. Hetzelfde geldt voor de intensiteit van hulp. De voorkeur van de PvdA gaat uit naar een extra 
accent op de jongere leeftijdsgroepen en een extra accent op vroegtijdige en lichtere vormen van 
hulpverlening. De doorontwikkeling van het CJG is hierbij ook van belang. 
 

Verder vinden we het belangrijk dat jongeren meer betrokken worden bij de gemeente en bij zaken die 
jongeren aangaan en dat ze zich ook meer betrokken voelen bij hun wijk of buurt. 
 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat het stijgend aantal kinderen en jongeren met overgewicht aangepakt 
wordt en dat deze trend omgebogen wordt naar een daling van het aantal kinderen en jongeren met 
overgewicht. 
Ook constateren we dat steeds meer jongeren steeds vaker gaan drinken. Daarom willen we graag extra 
inzetten op preventie op het gebied van jeugd en middelengebruik.  
 

In de evaluatie nota staat (op blz. 19) de aanbeveling om het beleid zoveel mogelijk smart te formuleren. In de 
WMO uitvoeringsprogramma  “Samen er op af” staan onder het domein “Opvoeden en opgroeien” de ambities 
al vrij concreet aangegeven en ook hoe we het gaan doen en gaan evalueren. Dat lijkt ons een goede aanzet. 
 
We realiseren ons dat de budgetten van jeugdbeleid erg versnipperd zijn en dat het moeilijk te benoemen is 
welke exacte budgetten voor jeugd begroot zijn. We zijn daarom verheugd dat in de evaluatie toch een 
financieel overzicht is opgenomen (blz. 18). 
 
Samengevat legt de PvdA voor de nieuwe nota Integraal Jeugdbeleid beleidsprioriteiten bij: 

1. Een positieve ontwikkelingsgerichte benadering van jeugdbeleid. 
2. De transformatie van het jeugdstelsel. 
3. Het goed benutten van de signalerende functie van het jeugdwelzijnswerk. 
4. Aandacht voor kinderen in armoede. 
5. Extra accent op jonge kinderen en vroegtijdige en lichte vormen van hulpverlening 
6. Het bestrijden van overgewicht bij jongeren. 
7. Inzetten op preventie van middelengebruik. 

We stellen voor in de nieuwe nota een aantal speerpunten te benoemen, de genoemde punten komen wat de 
PvdA betreft hiervoor in aanmerking. 
 
 
Woordvoerder: Jesper Christensen. 


