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Inleiding
Dit uitvoeringsprogramma 2009-2010 voor het integraal jeugdbeleid in Assen komt voort uit de kadernota
“Kansrijk opgroeien in Assen” die de gemeenteraad op 26 februari 2009 heeft vastgesteld. Hierin staan de
kaders voor het integrale Asser jeugdbeleid. In het uitvoeringsprogramma staan de concrete acties die hieruit
voortvloeien.
Het jeugdbeleid heeft vijf pijlers:
• Onderwijs en ontwikkeling
• Gezond opgroeien
• Veiligheid
• Startkwalificatie, werk en inkomen
• Vrije tijd
Deze pijlers dragen bij aan onze algemene missie:

‘Een belangrijke bijdrage leveren aan het opgroeien van jongeren tot volwassenen die zelfstandig,
gelijkwaardig en actief deelnemen aan de maatschappij.’
Wij vinden het belangrijk dat de jeugd een stem heeft in de totstandkoming van beleid en de uitvoering
ervan. Daarom loopt jeugdparticipatie als een rode draad door alle pijlers heen.

1.1

Dwarsverbanden

De pijlers van het integraal jeugdbeleid beslaan een heel scala aan beleidsterreinen. Op al deze beleidsterreinen bestaat al beleid, is er al een werkplan of is er nieuw beleid in voorbereiding. Veel uitvoeringsinstrumenten dragen bij aan de verschillende pijlers. Dit is terug te vinden in het overzicht van pijlers en
instrumenten van het jeugdbeleid op pagina 6. In dit uitvoeringsprogramma staat alleen een overzicht van
het beleid en de instrumenten die direct voortkomen uit de ambities en doelen van het integrale jeugdbeleid.
Kortom er gebeurt veel meer dan in dit uitvoeringsprogramma beschreven is. De uitgebreide beleidsteksten
zijn te lezen in bestaande beleidsnota’s en werkplannen.
Bij een groot aantal van deze pijlers ligt het primaat bij andere beleidsvelden zoals onderwijs, gezondheidszorg, arbeid, startkwalificatie, sport, mantelzorg, vrijwilligersbeleid, cultuur etc. Dit wil zeggen dat het integrale jeugdbeleid hierin niet direct verantwoordelijk is voor de beleidsontwikkeling. Het team Welzijn & Zorg
heeft een coördinerende rol voor het integrale jeugdbeleid. Deze coördinatie richt zich vooral op de communicatie en afstemming tussen beleidsmedewerkers en tussen beleid en (interne)uitvoering. Tevens wordt er
gewerkt aan promotie van het integrale jeugdbeleid. Het behalen van de beoogde resultaten is hierbij mede
afhankelijk van de inzet vanuit deze beleidsterreinen.

1.2

Diversiteit

Er is veel diversiteit binnen de doelgroepjongeren (leeftijd, cultuur, achtergrond, sekse, opleidingsniveau,
enzovoort). Vanuit diverse beleidsterreinen wordt hier in het uitvoeringsprogramma rekening mee gehouden.
Hierdoor sluit beleid goed aan bij de doelgroep. Zo is er voor vrijetijdsbesteding door sportbuurtwerk, jongerenwerk, Kleurrijk Assen en Brede Scholen een gevarieerd aanbod voor jongeren van 0-23 jaar. Binnen het
sportbeleid is er veel aandacht voor allochtone jongeren/meiden. Ook is er veel aandacht voor aangepast
sporten. Club extra richt zich specifiek op kinderen met een bewegingsachterstand. Het jongerenwerk werkt
vraaggericht en betrekt de jongeren bij het organiseren van aantrekkelijke en innovatieve activiteiten.
Met het instrument Jongerendenktank worden de jongeren structureel betrokken bij het ontwikkelen van het
beleid dat hen aangaat en de besluitvorming hierover.
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1.3

Looptijd

De beleidskaders zijn vastgesteld voor een periode van vier jaar, 2009-2012. Dit uitvoeringsprogramma heeft
een looptijd van twee jaar, 2009-2010. Er is voor een kortere looptijd gekozen omdat op die manier, waar
nodig, tussentijds bijgestuurd kan worden. Hiervoor wordt halverwege 2010 een evaluatie uitgevoerd.
Hierna doen wij de raad een concreet voorstel voor de beleidsuitvoering voor 2011 en 2012.

1.4

Leeftijdscategorieën

In het jeugdbeleid wordt een aantal leeftijdscategorieën gehanteerd. Deze categorieën worden door de meeste
instellingen binnen het jeugdveld gebruikt. De gemeente Assen sluit hierbij aan. Dit vereenvoudigt de regievoering vanuit de gemeente.
0-4 jarigen:
		
4-12 jarigen:
		
12-18 jarigen:
		
18-23 (27):

1.5

Focus ligt op het aanspreken van de omgeving van het kind. Belangrijk zijn het gezin,
consultatiebureau, kinderopvang en peuterspeelzaal.
Focus ligt op de omgeving. Belangrijk zijn het gezin, primair onderwijs, buitenruimte,
gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn en naschoolse opvang.
Er ligt meer nadruk op zelfstandig functioneren. Belangrijk zijn het gezin, voortgezet
onderwijs, buitenruimte, vrijetijdsvoorzieningen, gezondheidszorg en jeugdzorg.
(Waar mogelijk) zelfstandig functioneren. Belangrijk zijn onderwijs, arbeidsmarkt en de ISD.

Indicatoren

Bij iedere ambitie zijn doelen vastgesteld. Deze doelen vormen gezamenlijk een sturingsinstrument.
De uitvoering van het jeugdbeleid kan zo worden bewaakt en bijgestuurd op basis van beschikbare informatie.
De doelen zijn waar mogelijk SMART1 geformuleerd.

1.6

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 (Inleiding) zijn de algemene zaken beschreven.
In hoofdstuk 2 (Jeugdparticipatie in Assen ) is beschreven op welke wijze de gemeente Assen de jeugd wil
betrekken bij de totstandkoming van het beleid. Hiervoor is er door het bureau Young Works in samenwerking
met de Assense jongeren een speciale Jongerendenktank ontwikkeld. Deze aanpak is inmiddels in de praktijk
getoetst en de uitkomsten hiervan zijn in dit uitvoeringsprogramma meegenomen.
In hoofdstuk 3 (Pijlers van het integraal jeugdbeleid) zijn per pijler de ambitie en bijhorende doelen uitgewerkt.
Met een overzicht op pg. 6 van alle pijlers en een aantal instrumenten worden dwarsverbanden weergegeven.
Zoals al eerder genoemd is iedere pijler uitgewerkt in een aparte beleidsnotitie. In dit uitvoeringsprogramma
wordt slechts een overzicht gegeven van het beleid en instrumenten die direct voortkomen uit de ambities en
doelen van het integrale jeugdbeleid. Daarnaast is een beknopte omschrijving opgenomen van de belangrijkste
punten in het uitvoeringsprogramma.Waar mogelijk wordt verwezen naar de bestaande en aanstaande beleidsnotities.
In hoofdstuk 4 (Inzet Uitvoeringsprogramma) zijn de bevindingen en tips van de jongeren rond om de
Communicatie beschreven. Deze aandachtspunten zijn ook meegenomen in actiepunten betreft jongerenparticipatie. Onder de Monitoring en evaluatie wordt beschreven wanneer en hoe de evaluatie en monitoring plaats
zal vinden. Tot slot wordt aangegeven hoe de financiën geregeld zijn. In de bijlage is een lijst met afkortingen
opgenomen.
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2 Jeugdparticipatie in Assen
“Jongeren hebben heus wel een mening, maar volwassenen vergeten er vaak naar te vragen.” (Shady, 18 jaar)
De gemeente Assen wil jongeren structureel betrekken bij de ontwikkeling en vooral de utiwerking van het
gemeentebeleid. Daarom kiest de gemeente voor het opzetten van een ‘Jongerendenktank’ als basis voor
jeugdparticipatie. Onder jeugdparticipatie verstaan wij dat jongeren een actieve inbreng hebben bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Zo worden de mogelijkheden om invloed te hebben op hun eigen
leefomgeving vergroot. Kernwoorden hierin zijn betrekken, activeren, jong en burgerschap.
De Jongerendenktank is in opdracht van de gemeente Assen door het bureau Young Works samen met de
Asser Jeugd opgezet. De aanpak is met succes in praktijk gebracht en getoetst. De conclusie is dat jongeren
(18+) niet alleen op fysiek gebied, maar ook in de gedachten van de beleidsmakers een plaats willen krijgen.
Ze hebben nu het gevoel dat er voor hen niets georganiseerd wordt, en dat ze niet echt een doelgroep zijn
voor activiteiten of voorzieningen. Daarnaast hebben ze ook niet echt gevoel daar zelf iets aan te kunnen
veranderen. Indien gevraagd hebben ze echter wel ideeën over het betrekken, bereiken, en bewegen van
jongeren. Bovendien zijn ze bereid om mee te denken en een bijdrage te leveren.
De aanpak van de jongerendenktank is uitgebreid beschreven in het plan van aanpak ‘Jongerenparticipatie
Assen’. De komende periode gaan de Asser jongeren onder andere mee doen aan trajecten zoals onderwijshuisvesting, structuurvisie Florijn As, wijkvisie Assen Oost, notitie Alchol en jeugd.
Doel

Actie/
instrument

Omschrijving

Wie

De jongeren structureel betrekken bij de
ontwikkeling en vooral
de uitwerking van het
beleid.

Jongerendenktank

Een denktank is een platform waarbij alle jongeren in
Assen de kans krijgen hun mening te geven. Het is gebaseerd op een los-vaststructuur. Deze werkvorm geeft de
jongeren de ruimte om per onderwerp zelf te bepalen hoe
actief ze mee willen doen. De jongeren worden benaderd
en gestimuleerd om zich op basis van hun talenten,
interesses, vaardigheden en demografische kenmerken
in te schrijven. Er is een nauwe samenwerking tussen de
WMO raad en de jongerendenktank.

Gemeente Assen
(Trekker: SB/BP
Uitvoering: jongerenwerker en
communicatiemedewerker)

Gemeentelijk beleid
sluit aan o.a. op
wensen en belevingswereld van jongeren

Verschillende
trajecten afhankelijk van de vraag
(min. 4 x per jaar)

Elke vraag en elke doelgroep heeft eigen benadering
nodig, daarom wordt er door de begeleider(s) in samenwerking met de jongeren per thema een toepasselijke
project bedacht. (Zie voorbeeldprojecten vrije tijd en
veiligheid in Assen).

Gemeente Assen
( Jongerenwerker en
communicatiemedewerker)

Continu zijn 50
jongeren actief lid
opgenomen in de
jongerendenktank

Een brede doorlopende wervingscampagne

Er is op elk moment een kerngroep van zo’n 50 jongeren
in de leeftijdscategorie van 12-23 jaar actief bij de denktank.De denktank zorgt voor continue aanwas om voortdurend uit nieuwe inzichten te kunnen putten en een
representatief beeld te verkrijgen.

Gemeente Assen
( Jongerenwerker en
communicatiemedewerker)

Een functionerende
brede informatie
voorziening voor de
jongeren professionals.

Integraal
Communicatieplan

Een integraal communicatieplan maken, waarin ook
uitgebreid aandacht is voor één digitaal informatiepunt.
Er zijn door de jongeren en Young Works al een aantal
aanbevelingen gedaan voor een goed communicatieplan.

Gemeente Assen
(communicatiemedewerker)
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3 Pijlers van het integrale jeugdbeleid
In dit hoofdstuk wordt per pijler beschreven hoe de gemeente Assen de ambities en doelen van het integraal
jeugdbeleid wil bereiken. Aangezien er voor de meeste pijlers al een uitgebreide beleidsnota en of een werkplan bestaat, geven we in dit document een korte samenvatting. Onderstaand overzicht illustreert de dwarsverbanden tussen de pijlers en beleidsterreinen van het integraal jeugdbeleid.

Overzicht van pijlers en instrumenten van het jeugdbeleid.
Jongeren groeien op tot volwassenen die zelfstandig, volwaardig en actief deelnemen aan de maatschappij.
Pijlers
Instrumenten

Onderwijs en
Ontwikkeling

Gezond
Opgroeien

Veiligheid

Startkwalificatie
Arbeid en
inkomen

Vrije tijd

Brede school
Centrum jeugd
en gezin
Aanpak huiselijk
geweld
Aanpak voortijdig schoolverlaten
Sport
Jongerenwerk
Jeugdgezondheidszorg
Lokaal educatieve agenda
Peuterspeelzaalwerk
Voor- en vroegschoolse educatie
Doorgaande
leer- en ontwikkelingslijnen
Dagarrangementen
Welzijnswerk
Combinatiefuncties
Leerplicht/RMC
PARTICIPATIE
1. Dit is geen uitputtende lijst en de volgorde is willekeurig. Dit schema laat vooral zien hoe de verschillende pijlers en
instrumenten met elkaar samenhangen.
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3.1 Pijler 1 Onderwijs en ontwikkeling
Onderwijs en ontwikkeling vormen het fundament voor ieder kind en iedere jongere in zijn of haar ontwikkelingen. De gemeente Assen legt de nadruk op de ontwikkeling van kinderen, de preventieve aanpak en de
bestrijding van achterstanden bij kinderen. De Brede Schoolaanpak is het belangrijkste instrument voor het
behalen van de gestelde doelen. De Brede School draagt bij aan de optimale en adequate ontwikkeling van
kinderen en jongeren in Assen. Ook draagt de Brede School bij aan de bevordering van de sociale samenhang.
De Brede School streeft naar een samenhangend aanbod van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Hierbij
worden alle aanwezige talenten benut en ontplooid. Een optimale ontplooiing leidt tot schoolsucces, hierdoor
betere doorstroming door de diverse onderwijsvormen en uiteindelijk naar betaald werk. Ook de deelname
aan de diverse activiteiten in de vrije tijd (pijler 5) wordt in de Brede Schoolaanpak bevorderd. Tot slot kan
gebruik worden gemaakt van de diverse zorg- en opvangmogelijkheden.

Ambitie:
Alle kinderen en jongeren in Assen moeten een optimale en adequate ontwikkeling kunnen doormaken,
waarbij alle aanwezige talenten worden benut en ontplooid.
In de beleidsnota Brede School “Een logisch vervolg” staat verwoord hoe deze, en andere doelen worden
bereikt. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de effectiviteit van het beleid gemeten gaat worden.
De ontwikkeling van jeugdigen is onderdeel van diverse beleidsterreinen. Namelijk van het onderwijsbeleid,
maar ook vanuit welzijn, cultuur, sport en vrijwilligerswerk. Ook in het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen
wordt gestreefd naar het ontplooien en ontwikkelen van de jeugd.
Voor de uitvoering van de pijler Onderwijs en Ontwikkeling staan een tweetal lokale beleids- en ordeningsinstrumenten centraal, namelijk:

Het beleidskader Brede School
Hierin staan de vijf inhoudelijke pijlers zorg, doorgaande lijnen, naschoolse activiteiten, sociale cohesie
en opvoedingsondersteuning/ouderbetrokkenheid beschreven. De werkwijze binnen het concept De Brede
School kenmerkt zich door samenwerking, afstemming, netwerkvorming.

De Lokale Educatieve Agenda
Hierin zijn thema’s opgenomen die door zowel de gemeente als de scholen en instellingen samen worden
uitgewerkt. Een aantal van die thema’s is in de bijlage opgenomen. De overige zijn integratie, tegengaan van
segregatie en onderwijshuisvesting. Thema’s zoals zorg in en om de school, doorgaande lijn beroepsonderwijs en onderwijs-arbeid zijn ook aan de orde in de pijlers 2 en 4.
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Doel

Actie/instrument

Omschrijving

Wie

Alle kinderen van
0-4 jaar in Assen
ontwikkelen zich
dusdanig, dat
ze een goede
startpositie hebben
voor het basisonderwijs.

* Verbreding van de inzet van
Voorschoolse Educatie in
Kinderopvang.
* Continuering van de inzet van
Voorschoolse Educatie in
Peuterspeelzaalwerk.
* Conform OAB/VVE-plan 20082010.
* Scenario onderzoek harmonisering Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk

In 2009 gaat een tweetal organisaties voor Kinderopvang * Peuterspeelzaalwerk SPA
Voorschoolse Educatie aanbieden.
* Kinderopvang ASKA
* Kinderopvang Pinokkio
* Gemeente Assen

Alle kinderen
en jeugdigen in
Assen maken een
vloeiende overstap
van de ene onderwijsvorm naar de
andere.

Mentor4you (pilot)

Doorlopende leerling basisschool-vmbo-mbo.

* STAMM-CMO ism
* MKB-VO-MBO-RMC
* De vrijwilligerscentrale

* In alle Brede School-wijken
ontstaan samenwerkingsverbanden tussen voorschools en
vroegschools.
* schoolbesturen PO en VO
maken afspraken over doorgaande lijn PO-VO

* Samenwerkingsverbanden voor- en vroegschools
richten zich op overdracht, afstemming in de programmering, professionalisering
* Er vindt een analyse plaats van de knelpunten bij de
overgang van PO naar VO (waaronder de wijze van
advisering voor allochtone leerlingen)

* Alle voorschoolse
organisaties
* Basisonderwijs
* Voortgezet onderwijs

Kinderen en
jongeren in Assen
maken kennis met
nieuwe maatschappelijke en
technologische
ontwikkelingen.

* Maatschappelijke Stages in
het VO

* Alle leerlingen in het VO zijn in de toekomst verplicht
minimaal 70 uur Maatschappelijke Stage uit te voeren.
* De gemeente organiseert de stedelijke cördinatie en
een makelaarsfunctie

* Alle VO-scholen,
* De vrijwilligerscentrale
* Gemeente Assen

Ook na schooltijd
kunnen kinderen
zich ontwikkelen
en ontplooien.

* Naschoolse activiteiten/verlengde schooldag
* Combinatiefuncties (zie ook
nota Sportbeleid)

* Voor de ontwikkeling/ontplooiing van kinderen tot
13 à 14 jaar worden in het kader van de Brede School
naschoolse activiteiten georganiseerd

* Alle partners Brede
School
* Gemeente Assen
(Locatiemanagers Brede
School en BSO)

Bibliotheek Assen biedt binnen maar ook buiten het
onderwijs gerichte scholing aan in media-educatie en
informatievaardigheden , stelt projectcollecties samen,
biedt studiemogelijkheden aan voor scholieren. Grootste
doelgroep is jeugd tot 12 jaar.

* Bibliotheek Assen
* Onderwijs
* Brede School

Mediawijsheid van kinderen en
jongeren
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3.2 Pijler 2 Gezond opgroeien
Binnen de pijler gezond opgroeien staan de jeugdgezondheidszorg en preventie centraal. De uitvoering
hiervan staan in de beleidsnota en het werkplan voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast
leveren de “Gezondheidsnota”en “notitie Jongeren drugs en alcohol” een bijdrage aandeze pijler. De gemeente zorgt voor informatie, advies en licht kortdurende hulp aan jeugdigen en hun ouders. Dit komt samen in
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hiermee ontstaat een voorziening voor gezinnen met opvoed- en opgroeivragen of lichte problemen. Het CJG biedt opvoedondersteuning en zorgafstemming.
De voordelen van het CJG zijn dat zowel jeugdigen als hun ouders tot de doelgroep horen, waardoor effectieve gezinsgerichte hulpverlening kan worden geboden. Er wordt een impuls gegeven aan de samenwerking
tussen de verschillende partijen in de zorg en het onderwijs. Het accent ligt op een activerende en outreachende benadering. De gemeente heeft hierin de regiefunctie. In de beleidsnota en het uitvoeringsplan
Centrum Jeugd en Gezin wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop het CJG vormgegeven wordt. Hier
wordt ook aangegeven hoe de doelen bereikt gaan worden. In dit uitvoeringsprogramma noemen we slechts
de activiteiten of instrumenten die bijdragen aan de, in de kadernota integraal jeugdbeleid “Kansrijk
opgroeien in Assen”, benoemde doelen.

Ambitie:
Asser jeugdigen kunnen in evenwicht opgroeien.
In de beleidsnota en het uitvoeringsplan Centrum Jeugd en Gezin wordt uitgebreid ingegaan op de wijze
waarop het CJG vormgegeven wordt. Hier wordt ook aangegeven hoe de doelen bereikt gaan worden. We
vinden het belangrijk dat jongeren geïnformeerd worden over onderwerpen en zaken die voor hen belangrijk
of interessant zijn. Om de informatievoorziening zo laagdrempelig mogelijk te houden, zorgen we ervoor dat
de informatie naar de jeugdigen toekomt en niet dat de jeugdige naar de informatie moet komen. Daarnaast
koppelt het jongerenwerk bepaalde activiteiten aan informatievoorziening en geeft dan ter plekke informatie
en advies over diverse onderwerpen. Op deze wijze is de informatie laagdrempelig toegankelijk en wordt op
een speelse wijze de doelgroep bereikt.
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Doel
Alle jeugdigen
en ouders gebruiken hun
eigen talenten om met
opvoeden opgroeisituaties
om te gaan.

Alle jeugdigen
en ouders
hebben
laagdrempelig toegang
tot advies
en zorg,
wanneer zij
opvoed- en
opgroeivragen of
-problemen
hebben.

Actie/instrument

Omschrijving

Wie

Opvoedings-ondersteunings en Ouderbetrokkenheid

* Het vergroten van het opvoedingsinzicht en –vermogen van ouders;
* Gemeente
* De ouders in aanraking brengen met diverse ondersteunende instellingen;
Assen
* JGZ
* Thema avonden voor de ouders
* Het realiseren van laagdrempelige opvoedingsondersteuning (bijv. de vorming van
zgn. ouderkamers, koppeling van Speel-o-theek en voorschoolse voorzieningen)
* Het ontwikkelen van stedelijke beleid opvoedingsondersteuning/ ouderenbetrokkenheid

Ondersteuningsaanbod kinderen

* Ondersteuning kinderen in echtscheidingssituaties: KIES project uitrollen.
* Vergroten van sociale competenties van kinderen (zelfsturing, communicatief en
oplossingsgericht handelen, vergroten van zelfvertrouwen, vergroten van betrokkenheid)

Brede
Scholen

Voorlichting aan ouders/ opvoeders

VNN organiseert ouderavonden, workshops en nieuwsbrieven voor ouders via school. Er
zijn cursussen voor ouders en opvoeders die meer instrumenten in handen willen krijgen
om thuis te sturen op alcoholgebruik van hun kinderen. Er is een chatservice.

VNN samen
met de
scholen

Uitvoering PvA
stedelijk lijn

Ontwikkeling stedelijke visie en PvA op ouderbetrokkenheid, versterking opvoedcompetenties en benutten van informele zorg

Gemeente
Assen
i.s.m. Stamm

Gezinscoaches /Eigen
Kracht Conferenties

* Faciliteren van het gezin in de vorm van gezinscoaches of Eigen Kracht Conferenties
* Voorbereiding aanbod gezinscoaches en EKC’s
* Werken met gezinsplannen

Gemeente
Assen i.s.m.
Pilots

Informatiepunt jeugd
en gezin

Er is in elke wijk een eenduidig en herkenbaar ingericht informatiepunt jeugd en gezin.
Dit punt is een ruimte waar de jeugd en hun ouders actuele schriftelijke en digitale informatie kunnen vinden.

Gemeente
Assen
(SO/OS)

Loketten jeugd en
gezin

Loketten jeugd en gezin zijn (efficiënt) verspreid over de stad Assen waar de jeugd en
hun ouders een professional kunnen bereiken voor advies.

Gemeente
Assen
(SO/OS)

Bereikbaarheid en
herkenbaarheid CJG

Het CJG is 24 uur per dag digitaal en telefonisch bereikbaar.

Gemeente
Assen
(SO/OS)

Prenatale ondersteuning aan
aanstaande ouders

Dit aanbod omvat voorlichting, begeleiding en advies aan ouders tijdens
de zwangerschap.

Door Icare ism
verloskundigenpraktijken

Voorlichting en PR

* Voorlichtingscampagne voor ouders, jongeren en professionals
* Voorlichtingscampagne Huiselijk geweld

Gemeente
Assen ism
Pilots
GGD, AGZ

Mantelzorgbeleid

Jonge mantelzorgers maatwerk bieden.

Gemeente
Assen (SB/BP)
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Doel
Alle jeugdigen kunnen
in hun
buurt deelnemen aan
activiteiten
in het onderwijs, zorg en
welzijn met
thema’s
om een
gezonde
leefstijl te
bevorderen.

Actie/instrument

Omschrijving

Wie

De blow- en alcoholgroep

De blow- en alcoholgroep tipt ouders van kinderen die alcohol of drug gebruiken. De tip
gaat vergezeld van een ondersteuningsaanbod.

* VNN
* Wijkagent

Inventarisatie overgewicht jeugd

Er wordt een inventarisatie gemaakt betreft overgewicht en jeugd.

Gemeente
Assen i.s.m.
scholen en
GGD

Subsidie regeling
jeugdleden

Sporten wordt financieel toegankelijk gemaakt voor alle Asser kinderen

Gemeente
Assen
(SB/BP en
Stadsbalie)

Brede School

Dag Arrangement en Naschoolse activiteiten / Verlengde Schooldag. Vergroten van
sociale competenties van kinderen.

Brede School
i.s.m diverse
partners

Sportbeleid

* Gezondheids-trajecten voor kinderen (Club Extra en Fit Kidz)
* Incidentele trajecten vaak i.s.m. scholen

Gemeente
Assen
(Sprotbuurtwerk
i.s.m. diverse
partners)

Jongerenwerk

Het jongerenwerk organiseert 6x p.j i.s.m. Club Diana alcoholvrije feesten. Tijdens deze
feesten worden op een leuke manier voorlichting gegeven aan jongeren over diverse
thema’s. hiermee wordt een gezonde leefstijl onder de jongeren bevordert.

Gemeente
Assen
Jongerenwerk
i.s.m. Club
Diana en
jongeren

De Gezonde School
en Genotmiddelen

De gemeente subsidieert VNN om lesmateriaal voor scholen te verspreiden en verzorgen. Het betreft landelijk ontwikkeld materiaal zoals de module De Gezonde School en
Genotmiddelen.

VNN i.s.m. de
Scholen

Combinatiefunctionarissen /BOSprojecten

Sportbuurtwerkers en in de toekomst combinatiefunctionarissen organiseren diverse
activiteiten waarbij gezonde leefstijl bevordert wordt.

Gemeente
Assen
(Combinatiefunctionarissen/ sprotbuurtwerk)
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3.3 Pijler 3 Veiligheid
Het Asser veiligheidsbeleid is beschreven in de kadernota “Integraal Veiligheidsbeleid” gemeente Assen,
2008-2012. Jeugd en veiligheid is tot de beleidsprioriteit benoemd. Het jeugdveiligheidsbeleid heeft tot doel
om ten behoeve van risicojongeren een infrastructuur te ontwikkelen om problemen vroegtijdig te signaleren
en gericht aan te pakken.

Ambitie:
Kinderen en jeugdigen voelen zich veilig in Assen.
De wijze waarop deze doelen bereikt gaan worden staat verwoord in de Kadernota integraal Veiligheidsbeleid.
De andere prioriteiten in de kadernota “Integraal Veiligheidsbeleid” zijn bijzondere doelgroepen en veilige
wijken. Binnen bijzondere doelgroepen is jeugd en veiligheid opgenomen in het Veiligheidshuis. Doel is om
overlast en criminaliteit tegen te gaan en te voorkomen. Waar dat aan de orde is, wordt nazorg georganiseerd.
Het beoogde effect/doel is onder andere het terugbrengen en voorkomen van overlast. Daarbij kan het nodig
zijn om specifieke hulp aan te bieden. Binnen het Veiligheidshuis krijgen de partners die werkzaam zijn voor
het thema jeugd een betrouwbaar informatieknooppunt. Een probleem van één van de gezinsleden kan dus
aanleiding zijn om voor alle gezinsleden hulp te organiseren.
Binnen de prioriteit veilige wijken beogen wij dat inwoners van Assen nauw betrokken zijn bij de veiligheid en
leefbaarheid van hun wijk. Dat inwoners bij problemen eerst zelf actie ondernemen, maar bij voortdurende
veiligheidsproblemen, deze gaan melden bij de gemeente of de politie. Met deze informatie kan dan direct
gestart worden met een integrale aanpak. Dat geldt ook bij problemen op het gebied van jeugd en veiligheid.

Straathoekwerk
Komende jaren zal het jongerenwerk een groot deel van zijn tijd investeren in het straathoekwerk. Jongeren
worden actief opgezocht op meest prominente jongeren(hang)plekken en vindplekken (bijv. schoolpleinen)
en benaderd door de jongerenwerkers die straathoekwerk doen. Uit de ervaring van de jongerenwerkers blijkt
dat deze methodiek goede resultaten kan op leveren. Door consequente en fysieke aanwezigheid van de
(vaste) straathoekwerkers kan er een goede contact opgebouwd worden met de jongeren, waardoor de achterliggende problematiek van de jongeren inzichtelijk worden en kan de functie signalering en doorverwijzing
beter uitgevoerd worden.

Project Hangjongeren
Jongeren treffen elkaar graag op de hoek van de straat om te kletsen, een sigaretje te roken en afspraken te
maken voor het weekend. Voor hen alledaagse normale zaken. Omwonenden ervaren dit dikwijls als overlast. Terwijl in de belevingswereld van de jongeren hier absoluut geen sprake van is. Zo is het voor politie,
jongerenwerk en de gemeente heel lastig om binnen deze subjectieve belevingen de verschillende belangen te
dienen. Jongeren hebben de behoefte om sociaal maatschappelijk geaccepteerd te worden en niet gelijk als
hangjongeren gezien te worden. De openbare ruimte is er ook voor hen. Iedereen mag hier gebruik van
maken, zolang dit maar binnen marges gebeurt. Wederzijdse acceptatie en respect. Er is behoefte aan meer
sociale cohesie in de wijk en aan een eigen plek voor jongeren. Met het project hangjongeren wordt hier de
komende periode een bijdrage aan geleverd.
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Doel
De overlast en criminaliteit in de wijken
veroorzaakt door
jongeren neemt af.

Actie/instrument

Omschrijving

Wie

Gebiedsontzegging

Bij herhaaldelijk gedrag en na een waarschuwing gebiedsontzeggingen
opleggen bij overlast, bijvoorbeeld in een winkelcentrum, park of straat.

* Politie
* Gemeente Assen

Asser contract

Jongeren tot 18 jaar kunnen de ontzegging inruilen voor een contract.
Hierin staan afspraken over gedrag, houding en eventueel hulpverlening. Ouders ondertekenen het contract ook.

* Politie
* Kernteams
* Gemeente Assen

Jongeren Opvang
Team

De jongeren 0-18 (23) jaar die risicogedrag vertonen, worden in beeld
gebracht. Doel is preventie door juiste zorg te bieden. JOT is slagvaardig en actie gericht .

Halt, Politie, RVDK,
AMW, OGGZ, BJZ
Gemeente Assen
(Coördinator J&V, LA,
en JW)

Kernteam

De Kernteams zijn werkzaam voor één of meer wijken in Assen. De
signalen of problemen worden op wijkniveau besproken en aangepakt.
In dien nodig worden ze meegenomen naar JOT of Justitieel Casusoverleg Jeugd.

* Wijkagent
* Maatschappelijk
werker
* Gemeente Assen
(OW)

Het Stedelijk
Netwerk 12 + /
Buurtnetwerk 12-

Scholen en de hulpverlening bespreken in het Netwerk samen met
gemeente en politie zorgsignalen rond jongeren. Dat gaat ook over
drugs en drank.

Politie, PO en VO ,
PSZ, JGZ, AMW, JW,
OW, BJZ

Het Veiligheidshuis

In het Veiligheidshuis werken politie, OM, gemeente, Verslavingszorg
Noord-Nederland en vele andere partijen samen aan veiligheid vanuit
Bureau Balkengracht. De samenwerking richt zich met name op jeugd,
huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden en veelplegers.

* Politie
* OM
* Gemeente Assen
* VNNe

Justitieel Casusoverleg Jeugd

Tweewekelijkse casusoverleg dat onder verantwoordelijkheid en regie
van OM wordt gevoerd. Het doel is bestrijding en beheersing van
Jeugdcriminaliteit.

OM, Raad voor de
Kinderbescherming,
Jeugdpolitie en BJZ

Straathoekwerk

Het jongerenwerk houdt intensief contact met de groep jongeren op
straat, blijft op de hoogte van wat groepen jongeren bezig houdt en
inventariseert wensen en behoeften van deze jongeren. Samen met de
diverse partners van het jongerenwerk wordt gewerkt aan de aanpak van
de jongerenoverlast.

Gemeente Assen
(Jongerenwerk)

Oud– en nieuw
evenement

In de Marsdijkhal wordt een centraal feest voor de jongeren georganiseerd met als doel het voorkomen van vernielingen en problemen
tijdens oud & nieuw.

De Marsdijkhal
beheerder

AMV Netwerk

Onder de regie van de gemeente worden de signalen en problemen
rond AMV’s besproken.

Gemeente Assen, GGD,
VO, ROC, GGZ, AMW,
Vlucht.werk, st. Nidos
en Jade, Politie

HALT

Het verzorgen van voorlichting en advies en het verzorgen van het
landelijk vuurwerkvoorlichtingsmateriaal voor groep 7, 8 en klas 1 van
het VO.

Bureau HALT
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Doel

Actie/instrument

Omschrijving

Wie

Persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd. De politie investeert in het vroegtijdig signaleerden van en adviseren over
risicojeugd.De politie zal de jongerengroepen volgens de shortlistmethodiek Beke en Ferwerda in kaart brengen.

* Politie,
* Bureau jeugdzorg
* Gemeente Assen
(Jongerenwerk)

Zwerfjongeren

Een onderzoek naar zwerfjongeren problematiek in Assen.

Gemeente Assen
(SB/BP)

Gezinscoaches

Faciliteren van het gezin in de vorm van gezinscoaches /Eigen
Kracht Conferentie

CJG/Gemeente Assen
i.s.m. Pilots

Go4It

Project Halt in Peelo. Go4it biedt jongeren een alternatief voor
rondhangen door ze in hun vrije tijd te betrekken bij de eigen leefomgeving. Ze mogen tijdens het project niet in aanraking komen
met Bureau HALT.

* Bewonersoverleg
Peelo
* Bureau HALT
* Gemeente Assen

Schooladoptieplannen PO

In overleg gaan met de politie om eventueel vervolg start van dit
project te bespreken.

Gemeente Assen
(SB/BP)

Overlast aanpak
Noorderpark

Een scala aan maatregelen en activiteiten die er in samenhang toe
hebben geleid, dat de overlast van en door jongeren in Noorderpark tot een minimum is beperkt.

Gemeente Assen
(Sportbuurtwerk en
Jongerenwerk)

Kinderen en
jeugdigen voelen zich veilig
in en rond de
school.

Convenant veilige
school

Er is een convenant gesloten tussen Voortgezet Onderwijs en
het Drenthe College, gemeente en politie, gericht op veiligheid in
en om de school. Deze werkgroep besteedt aandacht aan allerlei
veiligheidsthema’s, waaronder drugs- en alcohol. Zeer succesvol
was de kluisjesactie vorig jaar.

Gemeente Assen
(Coördinator Jeugd en
veiligheid)

Het voorkomen
van overmatig
gebruik van
genotsmiddelen
door jongeren.

Notitie Jongeren
Drugs & Alcohol

De notitie Jongeren Drugs & Alcohol is in ontwikkeling.
Hierin wordt extra aandacht besteed aan dit doel.

Gemeente Assen
(SB/BP)

ProblemaPersoongerichte
tische jongeren aanpak
worden intensief
begeleid.

Participatietraject Fliponderzoek jeugd en veiligheid
Veelal wordt dit negatief ingestoken en zoomt het vooral in op de overlast die door jongeren wordt veroorzaakt. Wij hebben er in dit onderzoek voor gekozen om te vragen aan jongeren of ze zich wel eens onveilig
voelen. Zo ja, wat zijn daarvan dan de oorzaken en hoe kunnen die problemen worden opgelost.
De methodiek die hiervoor ingezet is, is het opnemen van statements van jongeren over het onderwerp. We
hebben vijf Assense jongeren bereid gevonden om filmpjes op te nemen van jongeren op straat. We hebben
hiervoor flipcamera’s gebruikt.
Zeven jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar hebben via een participatief onderzoek 36 leeftijdsgenoten ondervraagd en gefilmd. De filmpjes met de antwoorden zijn vervolgens geanalyseerd (zie samenvatting uitkomsten hieronder) en de aanbevelingen zijn meegenomen in dit uitvoeringsprogramma.
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Uitkomsten:
• Jongeren voelen zich over het algemeen veilig in Assen
• Jongens voelen zich minder vaak onveilig dan meiden
• Pitteloo en Peelo worden door deze jongeren het meest als onveilige wijken genoemd. Assen Oost wordt
ook een aantal keer genoemd. Het Koopmansplein wordt genoemd vanwege hangjongeren.
• Vooral in het weekend en bij het uitgaan zijn de problemen het grootst
(zowel in de disco’s als daarbuiten)
De grootste problemen die door de Asser jongeren worden ervaren zijn:
• Groepen ( gabbers, alto’s allochtone, etc.) hang jongeren die mensen naroepen en agressief zijn
• Zinloos geweld door jongeren of beveiligers
• Drugs (incl. dealen, geweld)
De Asser jongeren onderscheiden met namen de volgende oorzaken voor de problemen:
• Te weinig activiteiten en voorzieningen voor jongeren (16+), leidt tot verveling
• Beschikbaarheid en handelen in Drugs
• Botsingen tussen culturen
• Gebrek aan straatverlichting en bewaking
Als mogelijke oplossingen denken de Asser jongeren aan:
• Meer activiteiten voor jongeren, speciaal voor hangjongeren
• Meer toezicht, meer politie en algehele controle
• Meer straatverlichting

Acties naar aanleiding van uitkomsten Fliponderzoek jeugd en veiligheid
Wensen

Actie/instrument

Meer activiteiten Project Hangvoor jongeren
jongeren
speciaal voor
hang jongeren
BOS-Impuls

Meer toezicht,
meer politie
en algehele
controle

Portiers in gesprek
met de jongeren
Extra toezicht

Meer straat
verlichting

Beleidsplan
“Assen duurzaam
en veilig verlicht’’

Omschrijving

Wie

Een stedelijke wedstrijd tussen de hangjongeren, waarbij ze
worden gestimuleerd om positieve actie te ondernemen in hun
eigen wijk.

Gemeente Assen
(Jongerenwerk)

Voor de jongeren van 13-19 jaar wordt in elke wijk 1x p.w. een
vraaggericht avond activiteit georganiseerd.

Gemeente Assen
(Sportbuurtwerk)

Jongerendenktank organiseert een bijeenkomst voor de jongeren
en de portiers. De doel is de portiers bewust maken over hun
bijdrage aan het veiligheidsgevoel bij de jongeren.

Gemeente Assen
i.s.m. de Horeca

Extra toezicht op en handhaving van drank- en drugsgebruik in de
openbare ruimte. Een nieuw middel is de bestuurlijke beschikking
openbare ruimte.

Gemeente Assen en
Politie

In alle wijken wordt verlichting verbeterd

Gemeente Assen
(SB/BP)
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3.4 Pijler 4 Startkwalificatie, werk en inkomen
Juist in deze periode van recessie investeren wij in onze jongeren. Zij mogen niet langs de kant komen te
staan!

Ambitie:
Alle jongeren hebben onderwijs, werk of dagbesteding, waarbij onderwijs, waar mogelijk, boven werk gaat.
Voor alle jeugdigen is een startkwalificatie cruciaal om een goede kans te maken op betaald werk en zo op
een volwaardige plek in de maatschappij. De ambitie van de gemeente Assen in deze pijler is dan ook dat alle
jongeren onderwijs, werk of dagbesteding hebben, waarbij onderwijs, waar mogelijk, boven werk gaat.
De gemeente heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om aan dit aandachtspunt te werken. Zo maakt
de gemeente Assen onderdeel uit van de Regionale Meld-en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaters Noord en Midden Drenthe, samen met Aa en Hunze, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.
Daarnaast heeft Baanzicht (het bedrijfsverzamelgebouw van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) van
de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en het UWV) een jongerenloket en een werkleerloket. In het
jongerenloket zijn de krachten gebundeld tussen het UWV, de ISD en het RMC. In nauwe samenwerking met
het werk-leerloket helpt Perron J de jongeren tot 27 jaar met opleiding en scholing, het vinden van werk en het
aanvragen van een uitkering. Het werkleerloket helpt met het combineren van werken en leren. Zo helpen zij
met het inventariseren van de mogelijkheden en bij het vinden van een passende opleiding of werkleerbaan.
Ook adviseert het werkleerloket bij het verkrijgen van een zogenaamd ervaringscertificaat.
Wanneer jongeren van school komen en aan het werk gaan, is het belangrijk dat er ook banen voor hen
beschikbaar zijn. Hierbij is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt belangrijk. Voor deze aansluiting is het bedrijfsleven een belangrijke partner. Wij stimuleren hen om stageplekken en leerwerkplaatsen ter
beschikking te stellen. Daarnaast is er aandacht voor de praktijkonderdelen binnen opleidingen, die moeten
zorgen voor een goede aansluiting op werk.
Samenwerking tussen de maatschappelijke partners is cruciaal. De zorgadviesteams (ZAT) die op de scholen
werkzaam zijn, vervullen een belangrijke rol in de signalering van en zorg voor risico-leerlingen. Ook het
jongerenloket is een belangrijk instrument. Als basis is een goede verzuimregistratie van groot belang zodat
bekend is welke jongeren (dreigen) uit te vallen. Ook de verankering van het leerplichtbeleid in de gemeentelijke organisatie is belangrijk.
In het jaar 2009 gaat de gemeente nieuw arbeidsmarkt beleid ontwikkelen. In dit beleid wordt de jeugd een
van de belangrijkste doelgroepen.
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Doel

Actie/instrument
RMC beleidsplan
2009-2012

Onderwijs en
arbeidsmarkt
sluiten beter op
elkaar aan.

Wie
Gemeente Assen
(RMC coördinator +
trajectbegeleiders)

De leerplichtambtenaar richt zich op het terugdringen van
schoolverlaten van de jeugd van ca. 5-18 jaar. De verankering van
het leerplichtbeleid in de gemeentelijke organisatie is belangrijk.

Gemeente Assen
(leerplichtambtenaren
en – leerplichtadministratie)

Voorkomen van voortijdig schoolverlaters op VO en ROC
Terugdringen van voortijdig schoolverlaters met 40% in 2011 t.o.v.
2005-2006

RMC, OCW, VO en
ROC

Meedoenpremies

Premies voor leerlingen op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs
om drempels in hun ontwikkeling weg te nemen.

Gemeente Assen
(SO/OS en ISD AAT)

Jongerenloket

Het jongerenloket is een belangrijk instrument. Als basis, is een
goede verzuimregistratie van groot belang zodat bekend is welke
jongeren (dreigen) uit te vallen.

SB / SW RMC,
UWV Werkbedrijf,
ISD AAT

Leerplicht - Wet

Leerplicht ambtenaren houden toezicht op handhaving van de
leerplicht wet + kwalificatie.

Gemeente Assen (Leerplicht
ambtenaren)

Nota arbeidsmarktbeleid

Nota arbeidsmarktbeleid is in ontwikkeling. Hierin wordt extra
aandacht besteed aan doelgroep jeugd.

Gemeente Assen
(SO/OS)

Invoering Wet
op de Participatiebudget en de
Wet Investering
Jongeren.

Aandacht combinatietrajecten voor de doelgroep Jongeren.

Gemeente Assen
(SO/OS)

Het RMC

Het RMC wil via een optimale meldstructuur, registratie, trajectbege- Gemeente Assen
leiding c.q. doorverwijzing en samenwerking komen tot een sluitende (ISD, leerplicht ,RMC
aanpak voor voortijdig schoolverlaters. Het doel hierbij is dat het aan- i.s.m. scholen)
tal jongeren dat het onderwijs verlaat zonder geldige startkwalificatie
daalt. Het RMC richt zich vooral op de jeugd van 12-23 jaar.

De Zorgadviesteams (ZAT)

De zorgadviesteams (ZAT) die op de scholen werkzaam zijn,
vervullen een belangrijke rol in de signalering van en zorg voor
risicoleerlingen.

* Alle scholen
* Gemeente Assen
(LP/RMC)

Nota arbeidsmarktbeleid

Nota arbeidsmarktbeleid is in ontwikkeling. Hierin wordt extra
aandacht besteed aan dit doel.

Gemeente Assen
(SO/OS)

Invoering Wet op
de Participatiebudget

Aandacht combinatietrajecten voor de doelgroep Jongeren en het
behalen van dit doel.

Gemeente Assen
(SO/OS)

Invoeren Actieplan
jeugdwerkloosheid
arbeidsmarktregio
Drenthe

Binnen dit actieplan wordt aandacht besteed aan een aantal thema’s:
* Jongeren langer op school
* Matching werkgever en jongere
* Leerwerkbanen/stages
* Kansen voor kwetsbare jongeren.

Gemeente Assen
(SO/OS)

Aandacht LVG+

Stimuleren ketenaanpak onderwijs en arbeid en maatwerktrajecten
voor LVG+ leerlingen.

Gemeente Assen
(SO/OS)

Wajongers met
Sw-indicatie.

Voortrajecten bij Alescon voor Wajongers tot 27 jaar, die op de
wachtlijst wsw staan.

Gemeente Assen
(SO/OS)

Uitvallers voortgezet onderwijs

Maatwerktrajecten voor leerlingen AKA en Pro Assen om
vaardigheden voor een stage te leren.

Gemeente Assen
(SO/OS)

Leerplicht
Jongeren
bereiken het
voor hen hoogst
mogelijke niveau
in onderwijs en Convenanten OCWwerk.
RMC-VO en ROC
2008-2012

Het aantal
jongeren tot 27
jaar dat nu een
uitkering heeft,
wordt verminderd.

Omschrijving
RMC beleidsplan 2009-2012 is in ontwikkeling.
Hierin wordt extra aandacht besteed aan dit doel.
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3.5 Pijler 5 Vrije tijd
Kinderen en tieners hebben in vergelijking met jongeren (18+) relatief veel vrije tijd. Het gaat om de tijd na
school, de weekenden en de schoolvakanties. De wijze waarop ze deze vrije tijd invullen verschilt per leeftijdsfase en hangt onder andere af van de persoonlijke situatie en belangstelling. De leeftijdsfase waarin een
kind verkeert, bepaalt voor een groot deel de behoefte aan vrijetijdsbestedingen. Wat voor alle leeftijden geldt
is dat, naast het vrij spelen binnen of buiten, jeugdigen hun vrije tijd voor een belangrijk deel doorbrengen
bij organisaties die sport-, spel-, sociaal-culturele, recreatieve en muzikale activiteiten aanbieden. Het is
waardevol als kinderen en jongeren zich hierbij volledig kunnen ontplooien. Om dit te kunnen moeten ze
weten wat er is, wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. De gemeente Assen stimuleert daarom een breed aanbod van activiteiten en faciliteiten op het gebied van sport, cultuur, verenigingsleven en vrije tijd dat aansluit
bij de behoefte van de jeugd.
De raad heeft verzocht specifiek aandacht te schenken aan de behoefte jongeren leeftijdsgroep 18-23 jaar.
Daarom heeft Young Works de opdracht gekregen om een onderzoek te doen onder deze doelgroep. De
uitkomsten en een uitgebreide analyse over hun behoeften en wensen is te lezen in het document “Assense
jongeren praten mee over vrije tijd”. Hieronder is een korte samenvatting van de conclusie en tips/wensen
weergegeven.

Ambitie:
De ontplooiingskansen voor de Assense jeugd in de vrije tijd zijn optimaal.
Doel
De gemeente faciliteert Assenbreed
mogelijkheden tot
ontplooiing door
middel van ongeorganiseerde vrije
tijdsbesteding. Zo
zijn er voldoende
openbare (sport)
faciliteiten voor alle
jongeren.

Er is een breed en
gevarieerd aanbod
van georganiseerde
vrije tijdsbesteding.
Elke jongere moet
hierdoor de mogelijkheid hebben
om deel te nemen
aan een zinvolle
op ontplooiing
gerichte activiteit in
zijn/haar vrije tijd,
die past bij zijn/
haar interesse.

Actie/instrument

Omschrijving

Wie

Speelbeleid
“Buitenspelen in
Assen”

Om kinderen en jongeren kwalitatief hoogwaardige voorzieningen
te kunnen bieden, zijn in dit beleidsplan een aantal doelen en
actiepunten geformuleerd. Wijkspeelplannen en Spelimpuls 12+
zijn voorbelden hiervan.

Wijkspeelplannen

Voor elke wijk is een wijkspeelplan gereed.

Sport en spel 12+

Realisatie projecten binnen de sport en spelimpuls 12+.

Gemeente Assen
(SB/BP, SB/SW)

Subsidieregeling
Jongerenactiviteitenbudget

Deze regeling biedt jongeren de mogelijkheid en stimuleert om
zelf activiteiten te gaan organiseren.

Gemeente Assen
(SB/BP)

BOS- Impuls

Sportbuurtwerk en in de toekomst Combinatiefunctionaris organiseert diverse activiteiten. Zie een paar voorbeelden hieronder.

Gemeente Assen
(SB/BP, SB/SW)

Arrangement 1

In alle wijken wordt voor de jeugd 4-12 (15) jaar i.s.m. Brede
scholen i.k.v. verlengdeschooldag ± 8 verschillende sport activiteiten per wijk aangeboden.

Gemeente Assen
(Sportbuurtwerk /
Combinatiefuncties)

In alle wijken wordt voor de jongeren van 13-19 jaar 1 avond p.w.
sportactiviteiten naar wens aangeboden. 2x p.j. wordt er per wijk
een afsluiting georganiseerd in de vorm van uitstapje.

Gemeente Assen
(Sportbuurtwerk /
Combinatiefuncties)

Voor de jongeren van 14-12 jaar worden in alle wijk incidenteel
sprotactiviteiten aangeboden.

Gemeente Assen
(Sportbuurtwerk /
Combinatiefuncties)

Arrangement 2

Sportinstuif

Gemeente Assen
(SB/BP, SB/SW)
Gemeente Assen
(SB/BP, SB/SW)
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Doel

Actie/instrument

Omschrijving

Wie

In de wijken Assen Oost, Peelo en Marsdijk wordt 1x p.j. een grote
activiteit aangeboden. Zoals straatvoetbal , straatvolleybal toernooi, wijkfeest en ondersteuning bij straatspeeldag. In 2010 wordt
dit in elke wijk georganiseerd.

Gemeente Assen
(Sportbuurtwerk /
Combinatiefuncties
i.s.m.bewoners organisaties)

Stedelijke activiteiten

Zoals Highland Games, KNVB straatvoetbal, zwemfestijn, wintertriathlon, bevrijdingsloop, friday night skate. Dit zijn activiteiten
die voor kinderen en jongeren worden georganiseerd.

Gemeente Assen
(Sportbuurtwerk /
Combinatiefuncties)

Meiden activiteiten

I.s.m. Kleurrijk Assen worden 1x p.w. voor meiden (allochtoon en
autochtoon) sportactiviteiten in de wijken aangeboden.

Gemeente Assen
(Sportbuurtwerk /
Combinatiefuncties
i.s.m. Kleurrijk Assen)

Brede School

Dag Arrangement en Naschoolse activiteiten / Verlengde Schooldag. Vergroten van sociale competenties van kinderen.

Brede School i.s.m
diverse partners

Wijkactiviteiten

Gemeente Assen
(Sportbuurtwerk /
Combinatiefuncties
i.s.m. Kleurrijk en
jongerenwerk)

Summerbreak

Tijdens de zomervakantie worden een aantal dagen bijzondere en
diverse activiteiten aangeboden voor de jongeren van 4-19 jaar.

Ondersteuning aan
jeugdsoos

In Assen zijn er jeugdsosen die door vrijwilligers worden georgan- Gemeente Assen
iseerd. Deze groepen krijgen ondersteuning van het jongerenwerk (Jongerenwerk)
om de sosen te kunnen draaien.

Ondersteuning aan
jongeren

Veel jongeren zouden zich graag willen inzetten voor andere
jongeren, maar weten niet zo goed hoe ze dat kunnen doen of
hebben ze iemand nodig die ze steun in rug geeft om de stap te
nemen. De jongerenwerker bied deze ondersteuning en organiseert samen met de jongeren verschillende activiteiten.

Uitwisselingsproject “HOLA”

Sommige jongeren staan niet goed in het leven of gaan met verkeerde vrienden om en kunnen hierdoor afglijden. Via dit project
biedt jongerenwerk de mogelijkheid om met andere opvattingen
kennis te maken, nieuwe vrienden maken en te leren omgaan met
andere normen en waarden.

Nacht van de Jeugd

Het jongerenwerk houdt in samenwerking met de club Diana 1x
per 2 maanden een succesvol alcoholvrij feest.

Gemeente Assen
(Jongerenwerk)

Gemeente Assen
(Jongerenwerk)

Gemeente Assen
(Jongerenwerk i.s.m.)
Jongeren en Club
Diana
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Doel

Actie/instrument

Omschrijving

Wie

Jongerencentrum
The Industry

Het jongerencentrum is een laagdrempelige plek voor jongeren om elkaar
te ontmoeten en te ontspannen en daarnaast een plek om in contact te
komen met de jongerenwerker. Jongerencentrum the Industry is in een
afbouwende fase. Functies (zoals poppodium, feesten en workshops van
het centrum) worden stuk voor stuk extern weggezet.

Gemeente Assen
( Jongerenwerk)

Dag Arrangement
en Naschoolse activiteiten / Verlengde
Schooldag

Vijf dagen in de week Naschoolse activiteiten aanbod waardoor de kinderen in aanraking komen met kunstzinnige vorming, sport en spel, natuur
en milieu, wetenschap en techniek, moderne vormen van dans en muziek.

Gemeente Assen
(Breder school managers
i.s.m. diverse partners)

Kleurrijk Assen

Organiseert diverse speciale activiteiten voor allochtone jongeren.

Gemeente Assen
(SB/SW)

Speel-o-theek

Speel-o-theek “Speul’nderwies” leent speelgoed uit aan kinderen in de
leeftijdscategorie 0-12 jaar. Daarnaast geven ze voorlichting en worden
vrijwilligersavonden georganiseerd.

* Gemeente Assen
(SB/BP)
* Speel-o-theek

Cultuureducatie

Cultuureducatie is een belangrijk middel om de jeugd bekend te laten raken met cultuur, ook levert het een bijdrage aan individuele ontwikkeling,
participatie, talentontwikkeling en aan sociale cohesie. Het ICO heeft
hierin een leidende rol. Via de combinatiefunctionaris en Brede School
aanbod krijgt de cultuureducatie verder gestalte, dit is wijkgericht.

* Brede school
* Gemeente Assen
(Combinatiefunctionaris)
* ICO

Combinatiefunctionaris cultuur

Er wordt een functionaris aangesteld die vanuit het ICO culturele
activiteiten aanbiedt en coördineert zowel in binnen- als buitenschools
verband. Vooralsnog gericht op primair onderwijs.

* Brede School
* ICO
* Gemeente Assen

Ontwikkeling van
culturele, sociale vaardigheden en talenten

Lokale amateurkunstverengingen maar ook cursussen binnen ICO-verband zijn een belangrijke bron voor vrijtijdsbesteding jeugd. Jeugdleden
kunnen zich verder bekwamen in een discipline, maken deel uit van een
groep en leveren een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat. De regeling
jeugdleden geeft een extra subsidie aan verenigingen voor jeugdleden met
de intentie om de verenigingen weer te voorzien van nieuwe aanwas en
om jeugdleden over de drempel te trekken

* Lokale amateurkunstverenigingen
* ICO

Stimuleringsregelingen cultuur en
cultuurparticipatie

Deze regelingen ondersteunen (bijzondere) culturele activiteiten die voor
en met jeugdigen worden georganiseerd.

Lokale en regionale
culturele instellingen

Er is extra aandacht
voor jeugd met
een beperking
of achterstand
om hen te laten
participeren in het
reguliere aanbod.
Door de fysieke
en financiële
toegankelijkheid
van activiteiten te
verbeteren, komt
voor deze groep
een gevarieerder
aanbod beschikbaar.

Aangepast sporten

Ondersteuning voor sportverenigingen die hun aanbod uit willen breiden
voor aangepast sporten.

Gemeente Assen
(SB/BP)

Club extra

Voor kinderen met een motorische achterstand.

Gemeente Assen
(SB/SW)

Inventarisatie fysieke
toegankelijkheid

Onderzoek hoe het gesteld is met de fysieke toegankelijkheid van de
faciliteiten en activiteiten.

Gemeente Assen
(SB/BP)

Subsidie regeling
jeugdleden

Sporten financieel toegankelijk maken voor alle Asser kinderen.

Gemeente Assen
(SB/BP en Stadsbalie)

Subsidie sportclub
van Bruce en Brian

Sportvereniging voor jongeren met een achtergrond.

Gemeente Assen (SB/
BP)

In de wijken en
rond schoolgebouwen is voldoende
oppervlakte beschikbaar voor kinderen en jongeren
om te spelen.

Speelbeleid
“Buitenspelen in
Assen”

Om kinderen en jongeren kwalitatief hoogwaardige voorzieningen te
kunnen bieden, zijn in dit beleidsplan een aantal doelen en actiepunten
geformuleerd. Wijkspeelplannen en Spelimpuls 12+ zijn voorbeelden
hiervan. Zie bij eerste doel.

Gemeente Assen
(SB/BP,SB/SW)
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Onderzoek Vrije Tijd besteding 18+
Om inzicht te krijgen in de vrijetijdsbesteding van jongeren 18+ in Assen en om de nieuwe aanpak jongerenparticipatie te testen heeft Bureau Young Works in opdracht van de gemeente een participatieve onderzoeksmethode voor vrijetijdsbesteding ingezet. Hierbij is gekozen voor een actieve inbreng van jongeren in
groepsgesprekken en ze te betrekken door het uitvoeren van eigen onderzoek. Een groep van 14 jongeren in
de leeftijd van 18-23 jaar hebben 144 jongeren geïnterviewd over hun beleving van de stad en vrije tijdbesteding. Aan hen is de vraag voorgelegd wat jongeren missen en wat hun wensen zijn voor vrijetijdsbesteding in
Assen?
Conclusie
De belangrijkste conclusie is dat Asser jongeren 18 –23 jaar elkaar willen ontmoeten en chillen op een plek
die relaxed is. Op dit moment zijn de voorzieningen hiervoor in Assen niet toereikend en/of onvoldoende
bekend. Op bijna elk besproken gebied wint Groningen het glansrijk van Assen. Opvallend is dan wel dat er
een duidelijke identiteit en ‘wij-gevoel’ van de stad Assen in zijn geheel gevoeld wordt. Wanneer je Assen afzet
tegen andere (grote) steden, vinden veel jongeren Assen opeens wel lekker ‘rustig’, ‘sociaal’ en ‘direct’. Ze
voelen zich er thuis en op hun gemak.
De jongeren hebben aangegeven dat in Assen geen duidelijke plek is voor de vrijetijdsbesteding van de
jongeren 18 –23 jaar. Ze bezoeken wel sportscholen, winkels en terrassen, maar dit zijn algemene voorzieningen
en niet direct op de jongeren gericht. De grote evenementen, zoals de TT, zijn wel bekend en hier gaan ze ook
op af, maar andere activiteiten bezoeken ze niet. Dit is volgens de jongeren te wijten aan slechte communicatie en promotie rondom evenementen. Ook hebben de jongeren niet het gevoel dat ze een doelgroep zijn
voor wie de gemeente activiteiten zou moeten organiseren.
Tips en wensen: De jongeren van de groepsgesprekken hebben hun respondenten in de enquêtes gevraagd
naar tips voor de gemeente Assen. Deze tips vertonen veel overlap met wat in de groepsgesprekken gezegd is.
Activiteiten: meer feesten en gezellige activiteiten in de stad voor jongeren 18+.
Omgeving: maak Assen schoner, cultureler, draadloos internet in de stad. Meer parkjes en bankjes,
gezellige bars en restaurants, huizen bouwen voor jongeren en HBO opleidingen.
Communicatie: events beter promoten. Bij een goede en effectieve promotie denken jongeren aan; flyers,
borden langs de weg, spandoeken boven stoplichten, een grote advertentie in een wijkkrant, een billboard op
het Koopmansplein, iets “opvallends!”, een centrale website (hier gingen meer stemmen voor op), een
combinatie van Hyves en een (wijk)krantje, een sms-actie.
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Acties naar aanleiding van uitkomsten onderzoek vrije tijd besteding
Wensen

Activiteiten:
meer feesten
en gezellige
activiteiten in
de stad voor
jongeren 18+.

Omgeving:
Maak Assen
cultureler,
Communicatie:
events beter
promoten.

Actie/instrument

Omschrijving

Wie

Onderzoek

Onderzoek naar de mogelijkheden 18+ centrale buiten(sport)
voorziening

Gemeente Assen
(SP/PB)

Jongerenparticipatie

De jongeren betrekken bij het organiseren van de activiteiten en
festivals in Assen.

Gemeente Assen
(Jongerenwerk)

Jongerenactiviteitenbudget
promoten

Het jongerenactiviteitenbudget meer bekendheid geven door het
ontwerpen van een flyer en regelmatig een publicatie in de Berichten van de Brink.

Gemeente Assen
(SB/PB
Communicatie)

18+ avonden

In overleg met club Diana kijken of het mogelijk is om één keer
per week 18+ avonden te houden om zo ook 18+ jongeren een
uitgangsgelegenheid te bieden. De jongeren 18+ willen niet met
jongeren onder de 18 op stap.

Gemeente Assen i.s.w.
met Club Diana

Jongerenfestival
18+

Jongeren organiseren zelf hun eigen festival met ondersteuning
van de jongerenopbouwwerker.

Gemeente Assen
(Jongerenwerker i.s.m.)
de jongeren

Assen cultureel
aantrekkelijk

Ter vervanging van het Mercuriustheater en de ateliers Veningerland onderzoekt gemeente de haalbaarheid van een tijdelijk of
permanente locatie voor een creatieve broedplaats waarin plaats
is voor popmuziek/theaterproducties en beeldende kunst.

Gemeente Assen
cultuur
PopAs
KunstXilo
Mercuriustheater

Cultureel Kwartier

Het Cultureel Kwartier is in 2011 dé plek voor theater, film, dans,
boeken, muziek, kunst en eten en drinken.

Gemeente Assen
i.s.m. diverse partners

POP podium

De functies van het jongerencentrum/POP podium onder de
aandacht van externe partners brengen

Gemeente Assen
(Jongerenwerk)

Promotiecampagne De jongeren 18+ maken voor hun leeftijdsgenoten een
“Assen in Beeld”
promotiekrant over uitgaan in Assen.

Gemeente Assen
(SB/BP i.s.m. de
jongeren)
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4. Inzet Uitvoeringsprogramma
4.1 Communicatie
De gemeente faciliteert en organiseert reeds een groot activiteitenaanbod voor jeugdigen. Uit een steekproef onder Asser jongeren in de leeftijdscategorie van 18-23 jaar blijkt dat veel jeugdigen niet op de hoogte
zijn van het aanbod. Deze doelgroep wordt op dezelfde wijze aangesproken als de overige inwoners van de
gemeente. Duidelijk is geworden dat de gebruikelijk communicatiekanalen van de gemeente een deel van de
doelgroep(18+) missen. Jongeren hebben aangegeven dat vooral mond-tot-mond reclame voor activiteiten
werkt. Dit kan volgens hen gestimuleerd worden door duidelijke aankondigingen in de openbare ruimte, zoals
borden langs de weg, billboards, maar ook een goede website en flyers kunnen werken. Meer tips over het
“hoe”is te lezen in het document van Young Works “Assense jongeren praten mee over vrije tijd”. Een opvallende opmerking is dat de jongeren de gemeente zien als suf. Wanneer de gemeente haar activiteiten promoot is het daarom verstandig dit niet altijd prominent uit naam van de gemeente te doen.
Jongeren zijn vaak traditioneler in het gebruik van de media dan wij denken. Jongeren geven de voorkeur aan
een persoonlijke benadering. Ze hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Een persoonlijke benadering en het gevoel een belangrijke rol te kunnen vervullen worden zeer gewaardeerd. Dit wordt echter zelden
geuit, waardoor organisaties vaak in de valkuil van onpersoonlijke spam-mailings vervallen omdat zij denken
dat jongeren altijd achter hun computer zitten en hun mail checken. Dit is niet zo. Als jongeren te veel boodschappen tegelijkertijd binnenkrijgen, gaat het mis en verliezen ze het overzicht.
We willen onze communicatie richting de jeugdigen uitbreiden en aanpassen. Met dit doel wordt er een communicatieplan geschreven waarin duidelijk wordt beschreven hoe de promotie van het activiteitenaanbod
verbeterd kan worden. Dit communicatieplan wordt opgesteld in samenwerking met de jongeren. Zo willen
we een toename van de bekendheid met het activiteitenaanbod voor de jeugd bewerkstelligen.
Actie: het uitvoeringsprogramma terugkoppelen aan de jongeren, speciaal aan de jongeren(18+) die mee hebben gedaan aan de participatie trajecten.

4.2 Monitoring en evaluatie
Dit uitvoeringsprogramma bestrijkt in eerste instantie de jaren 2009-2010. Halverwege 2010 vindt een evaluatie plaats, waarna aan de raad een concreet voorstel wordt gedaan voor de beleidsuitvoering van 2011 en
2012. Dit maakt het mogelijk de sterke punten voort te zetten en de acties die minder effect hebben bij te stellen. Ieder pijler wordt afzonderlijk door de betreffende beleidsmedewerker geëvalueerd. Uiteindelijk gaat het
er om dat de jongeren en hun ouders/verzorgers tevreden zijn. De Leefbaarheidmonitor bevraagt inwoners
van Assen van 18 jaar en ouder over de leefbaarheid van de gemeente Assen.
Om dit te monitoren stellen wij voor dat de leefbaarheidmonitor op onderdelen die voor de jeugd van belang
zijn ook de jeugdigen bevraagt.
Actie: De tevredenheid over het aanbod jongerenvoorzieningen stijgt van 21% in 2008 naar 30% in 2010.
(Leefbaarheidmonitor)

4.3 Financiën
Alle acties of instrumenten die in het kader van dit uitvoeringsprogramma ingezet worden staan opgenomen
in de gemeentelijke begroting. Hiervoor is er integraal samengewerkt en zijn er prioriteiten gesteld.
Actie: de kosten van de Jongerendenktank in kaart brengen.

23

Bijlage 1
Lijst met afkortingen
AMW 		

Algemeen maatschappelijk werk

ASKA		

Algemene Stichting Kinderopvang Assen

BOS		

Buurt Onderwijs en Sport

BSO		

Buiten Schoolse Opvang

CJG		

Centrum voor Jeugd en Gezin

CKA		

Cultureel Kwartier Assen

ICO		

Centrum voor Kunst en Cultuur

ISD		

Intergemeentelijke Sociale Dienst

JOT		

Jongeren Opvang Team

LEA		

Lokaal Educatieve Agenda

Lpa		

Leerplichtambtenaar

JW 		

Jongerenwerk

MBO		

Middelbaar Beroepsonderwijs

OAB		

Onderwijs Achterstanden Beleid

OW		

Opbouwwerk

PO		

Primair Onderwijs

RMC		

Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaters

ROC		

Regionaal Onderwijs Centrum

SMART		

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden

SPA		

Stichting Peuterspeelzaalwerk

VMBO		

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VO		

Voortgezet Onderwijs

VVE		

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VSD		

Verlengde School Dag

Wmo		

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

ZAT		

Zorg Advies Team
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