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2008-2011
Opvoeden doe je met het hele dorp

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) schrijft
in het advies ‘Versterking van de village’ (2008), dat de omgeving van gezinnen - de andere ouders en de 'medeopvoeders'
als leidsters en leerkrachten - een vanzelfsprekender opvoedingspartner zijn van ouders dan nu het geval is. ‘It takes a
village to raise a child’; de overheid kan dit bevorderen. In
het advies 'Versterken van de village' (2008) vermeldt de Raad
voor Maatschappelijke
Ontwikkeling enkele
initiatieven waardoor
de samenleving de
opvoeding
van
kinderen meer als
gezamenlijke
verantwoordlijkheid zou kunnen
gaan dragen. Doel
hiervan is te
voorkomen
dat
ouders
overbelast
raken en te
voorkomen
dat professionals overbelast raken. Daarnaast is het doel kinderen ook buiten het gezin een plek te bieden waar zij ‘opvoedkundige energie’ ervaren en de opvoedkwaliteit over de
hele linie te stimuleren. De overheid kan hiertoe voorwaarden
scheppen.

BR08.0036/HMa: vastgesteld op 11 december 2008 bij raadsbesluit met kenmerk RV08.0074

Inhoudsopgave
Voorwoord ................................................................................................................................................... 2
Inleiding ....................................................................................................................................................... 3
1. Landelijk beleid .................................................................................................................................... 4
1.1 Alle kansen voor alle kinderen, programma jeugd en gezin 2007-2011 ...................................... 4
2. Provinciaal beleidskader en regionale afspraken............................................................................. 6
2.1 Ontwerp beleidskader jeugd 2009-2012, Wie de jeugd heeft ...................................................... 6
2.2 Kansen voor jongeren .................................................................................................................. 7
3. lokaal beleid en ontwikkelingen.......................................................................................................... 9
3.1 Jong in kleurrijk Brummen, de resultaten ..................................................................................... 9
3.2 Ontwikkelingen in aanverwant lokaal beleid................................................................................. 9
3.3 Motie en Kinderen eerst in Brummen!........................................................................................ 11
3.4 Bestuursakkoord......................................................................................................................... 12
4. Onderzoeken....................................................................................................................................... 14
4.1 Samenvatting en conclusies regionale jeugdmonitor Oost-Veluwe 2006 .................................. 14
4.2 Resultaten van E-movo 2007 ..................................................................................................... 15
5. Overzicht voorstellen voor lokale ambitie ....................................................................................... 17
6. Nieuw lokaal kader jeugdbeleid 2008 - 2011.................................................................................... 18
Bronnen ..................................................................................................................................................... 21
Lijst met afkortingen................................................................................................................................. 22
Bijlagen ....................................................................................................................................................... 23
1. Visie CJG zoals opgenomen in de beleidsnota volksgezondheid........................................................ 25
2. Samenvatting van realisaties en nieuwe aandachtspunten ................................................................. 26
3a. Van Zorgnetwerk naar ZAT .................................................................................................................. 29
3b. Zorgnetwerk Brummen langs de meetlat ............................................................................................. 31
4. Overlegstructuren Brummen

Kadernota Jeugdbeleid 2008-2011

1

Voorwoord
Opvoeden doen we samen
Door het aantreden van het kabinet in 2007 zijn de landelijke ontwikkelingen, op het gebied van jeugd en
zorg, in een stroomversnelling gekomen. Het benoemen van een speciale minister voor Jeugd en Gezin
benadrukt de urgentie in de samenleving om uitvoering te geven aan specifiek beleid op het gebied van
jeugd en gezin.
Kinderen staan centraal. Dit is het uitgangspunt van deze nota. De nota heeft een ondertitel gekregen:
opvoeden doe je met het hele dorp. Hiermee bedoelen we dat ouders er vaak alleen voor staan. We leven in een complexe, multiculturele samenleving die meer informatie biedt via nieuwe media, meer van
jongeren vraagt, meer verleidingen kent, meer mogelijkheden maar ook meer bedreigingen. Een eigen
weg hierin kiezen is voor sommige kinderen eenvoudig. Terwijl andere kinderen en hun ouders het hier
moeilijker mee hebben. De hulp van de directe omgeving van het kind, zoals familieleden, buren, vrienden, vrijwilligers, een spreekuur opvoedingsondersteuning en vriendinnetjes en de school zijn noodzakelijk bij de aanpak van problemen. Er wordt in deze nota geen antwoord gegeven op alle individuele problemen van kinderen of gezinnen. Wel schept het mogelijkheden dat problemen vroegtijdig herkend worden en opgepakt kunnen worden door de hulpverlening.
De professionele hulpverlening moet meer gestructureerd gaan samenwerken. Dit gebeurt door de ketenbenadering. Ook gaat het lokale zorgnetwerk een kwaliteitsslag maken. Het werken in de keten is een
methode om te zorgen dat er geen kind tussen wal en schip raakt. Het kind staat centraal. Er wordt per
kind bekeken welke hulp nodig is om deel te kunnen nemen aan de samenleving. De centra voor jeugd
en gezin spelen hierin een belangrijke rol. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor realisatie van een centrum voor jeugd en gezin in onze gemeente gestart. In de kadernota wordt duidelijk dat deze ontwikkeling
de prioriteit heeft.
Er wordt in drie ketens aandacht besteedt aan de zorg voor kinderen. Namelijk op het gebied van veiligheid, op het terrein van onderwijs en op het gebied van jeugdbeleid. Deze nota is er in geslaagd een brug
te slaan tussen de verschillende ketens. Nog duidelijker wordt dat er meer uitwisseling tussen de ketens
nodig is.
Als er door uitvoering van deze nota een betere uitgangspositie is bereikt voor kinderen, dan is de Gemeente Brummen in deze missie geslaagd.
Geert van Klinken,
Wethouder Jeugd
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Inleiding
Alle kinderen en jongeren moeten kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. Dat is de opdracht voor
ons allemaal, ouders en burgers. Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school en in de buurt of bij een
vereniging. Daarnaast bieden professionals ondersteuning. De verschillende overheden hebben de belangrijke taak om voorwaarden te scheppen voor een goede ontplooiing en zorg voor de jeugd. Rijk, provincie en gemeenten hebben ieder hun eigen rol. De gemeentelijke overheid heeft de regierol om ruimte
te creëren en initiatieven te bevorderen en samenhang te brengen in alle lokale inzet voor de jeugd. Wij
stimuleren ouders en jeugd om zelf zaken op te pakken en aan te kaarten. Kan men het niet alleen dan
bieden we ondersteuning.
Bij de evaluatie van het jeugdbeleid zijn nieuwe aandachtspunten, ontwikkelingen voor de toekomst benoemd, maar deze zijn niet uitputtend. Herbezinning op de gemeentelijke rol is nodig en een visie die
aansluit bij een veranderde omgeving. Hoe wordt de jeugd betrokken? Wat vinden de partners in het
veld, welke trends nemen zij waar. Nieuwe prioriteiten voor jeugdbeleid moeten worden gesteld.
Voor u ligt een ambitieus kader waarbinnen integraal jeugdbeleid in Brummen vorm krijgt. Het netwerk
van beleidspartners heeft meegelezen en geadviseerd over prioriteiten voor het nieuwe kader.
Als de raad deze kadernota integraal samenhangend jeugdbeleid heeft vastgesteld, wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld. In samenspraak met en tussen de partners zal het kader worden vertaald in
lokaal gekleurde activiteiten. Zo zal een uitvoeringsprogramma ontstaan dat wordt gedragen door het
veld en waarin het kind centraal staat.
Leeswijzer
De kadernota begint vanuit het brede landelijk gestuurde beleid. Vervolgens worden het provinciale beleid en de regionale afspraken geschetst. Aansluitend is het lokale beleid beschreven, de lokale thema’s
en de lokale ontwikkelingen. Elk hoofdstuk, elke paragraaf eindigt met een voorstel voor ambitie voor het
nieuwe lokale beleid.
De opbouw van de nota is als volgt. Hoofdstuk 1 begint met het landelijke beleid. De sturing die het kabinet wil geven via het programma jeugd en gezin 2007-2011 wordt in dit hoofdstuk belicht. Via opvoedingsondersteuning wordt de eigen kracht van gezinnen versterkt. Hulpmiddelen worden ingezet om problemen eerder op te sporen en aan te pakken. Het programmaministerie brengt vooral samenhang in alle
inzet voor jeugd door samenwerking, geordend in 9 thema’s waarbij verontrustende trends worden aangepakt. We sluiten het hoofdstuk af met een voorstel, waarin we de betekenis van het landelijke beleid in
termen van ambities voor het lokale beleid verwoorden. Hoofdstuk 2 handelt over het nieuwe provinciale
beleidskader met 4 hoofdpunten en het regionale samenwerkingsprogramma Kansen voor jeugd met 6
thema’s. Ook worden genoemd de hoofdpunten uit het samenwerkingsprogramma sociale veiligheid
waarop regionaal wordt ingezet. Het lokale beleid en de lokale ontwikkelingen zijn terug te vinden in
hoofdstuk 3. Het lokale beeld is geschetst aan de hand van de evaluatie van vorig jaar; de lokale ontwikkelingen sindsdien op aanverwante beleidsterreinen; de richting die de raad heeft gegeven via een motie
over knelpunten en over de nota van de PvdA-fractie; en de doelen en activiteiten in het bestuursakkoord
die een relatie met jeugdbeleid hebben.
Nadat wensen en mening van ouders en jeugd via de onderzoeken in hoofdstuk 4. in beeld zijn gebracht
worden alle voorstellen voor lokale ambities in hoofdstuk 5. chronologisch onder elkaar gezet. Daarmee
wordt de basis gelegd voor het lokale jeugdbeleid. Een breed kader met veel ambitie, waarbinnen de prioriteiten nog gesteld moeten worden. Dat gebeurt in het laatste hoofdstuk. In hoofdstuk 6 geven we de
richting aan voor de komende 4 jaar. Samen met partners zijn de prioriteiten voor nieuw jeugdbeleid voor
de periode 2008-2011 bepaald.
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1.

Landelijk beleid

De verschillende overheden hebben de belangrijke taak om voorwaarden te scheppen voor een goede
ontplooiing en zorg voor de jeugd. Rijk, provincies en gemeenten hebben hierin ieder hun eigen rol, maar
wel met elkaar.
De rijksoverheid draagt zorg voor de wettelijke kaders. Ook stelt zij budgetten beschikbaar voor de jeugdzorg en de basisvoorzieningen voor jeugdigen. Bijvoorbeeld voor onderwijs en kinderopvang en algemene voorzieningen die ook voor jongeren een functie vervullen op het vlak van bijvoorbeeld cultuur, sport,
gezondheidszorg en justitie. Het rijk heeft bepaald dat de provincies met ingang van 1-1-2005 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg). Gemeenten zijn vanaf 1999 volgens afspraken
in het kader van het Bestuur Akkoord Nieuwe Stijl (BANS) verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid. Op 1-1-2007 is deze verantwoordelijkheid verankerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Het rijk heeft voor de interdepartementale afstemming sinds 2007 een Programmaministerie voor
Jeugd & Gezin. Dit ministerie heeft het Landelijk Beleidskader Jeugd opgesteld, de nota: “Alle kansen
voor alle kinderen programma Jeugd en Gezin 2007-2011”.

1.1

Alle kansen voor alle kinderen, programma jeugd en gezin 2007-2011

Het kabinet licht haar ambitie in het voorwoord van de nota toe. De komende periode wil men werken aan
ontwikkelingsvoorwaarden voor elk kind, ongeacht culturele achtergrond of fysieke gesteldheid.
De ambitie
Een land waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en plezier
hebben, waar ze hun steentje bijdragen aan de maatschappij en goed voorbereid zijn op de toekomst:
kortom, waar alle kinderen alle kansen krijgen.
Vervolgens constateert men dat het met het grootste deel van de jeugd en de gezinnen goed gaat. Maar
tegelijk wil men niet de ogen sluiten voor bepaalde verontrustende landelijke trends zoals:
• het stijgende aantal meldingen kindermishandeling,
• kinderen met gedragsproblemen,
• de ongezonde leefstijl van sommige jongeren,
• het aantal jongeren dat niet meer naar school gaat en ook niet werkt,
• en de (steeds jongere) jongeren, die overlast geven.
Daar wil men met alle betrokkenen aandacht aangeven. Ieder voor zich zal zijn of haar verantwoordelijkheid moeten nemen.
Het programmaministerie voor Jeugd en gezin brengt samenhang in alle inzet voor jeugd door samenwerking met ouders, professionals en overheden via drie lijnen
I. het gezin in positie brengen (de meeste kinderen groeien op in een gezin
II. inzet op preventie door eerder problemen op te sporen en aan te pakken
III. de vrijblijvendheid voorbij
Bij programmalijn I wordt ondermeer gedacht aan opvoedingsondersteuning, “Eén gezin, één plan”, instrumenten als Eigen Kracht en Centra voor Jeugd en Gezin. Voorbeelden van hulpmiddelen waaraan
gewerkt wordt binnen programmalijn II zijn het Elektronisch Kinddossier en de Verwijsindex, sluitende
aanpak voor middelbare scholieren en zorgen voor het behalen van een startkwalificatie. Met de vrijblijvendheid voorbij wordt ingezet op beëindigen van ongewenste situaties waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zowel ouders als professionals, jongeren en overheden.
Om samen aan de slag te kunnen is het werkprogramma geordend in 9 thema’s, waarbij we hieronder
een paar voorbeelden noemen. Voor het volledige overzicht verwijzen we naar de nota “alle kansen voor
alle kinderen”:
1. Het gezin op de kaart
o.a. Invoering van het ouderschapsplan (bij echtscheiding), aanvullende maatregelen inkomensbeleid (armoedebeleid)
2. Opgroei- en opvoedingsondersteuning in de buurt
o.a. Centra voor jeugd en gezin (2011), Zorg Advies Teams, EKD en Verwijsindex
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3. Jeugdcultuur: gezond en meedoen
o.a. Alcoholmatiging, maatschappelijke stages (2011)
4. Kindvriendelijke leefomgeving
o.a. Monitoren richtlijn om 3 procent van plangebied wonen bestemmen voor speelruimte
5. Snelle en effectieve hulp voor jeugd en gezin
o.a. Invoering Kader Integraal Indiceren, verbetering jeugdbescherming, aanpak wacht- en doorlooptijden, databank effectieve signaleringsinstrumenten en interventies
6. Aanpak kindermishandeling
o.a. Invoering Raak-aanpak (2011)
7. Van school naar werk
o.a. Halvering van het aantal voortijdig schoolverlaters, invoering leerwerkplicht tot 27 jaar
8. Voorkomen jeugdcriminaliteit
o.a. Spreiden van kennis over risicofactoren, toepassen van hulp-drang-dwang
9. Professionalisering
o.a. Betere opleidingen jeugdzorg, invoering tucht- en toetsrecht

Voorstel voor lokale ambitie
Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid willen we aansluiten bij het programma “alle kansen voor
alle kinderen” van het Rijk en een lokale bijdrage leveren in de aanpak van verontrustende trends, zoals
we dat in het huidige beleid al doen en daarop voortbouwend.
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2.

Provinciaal beleidskader en regionale afspraken

Sinds de invoering van de Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005 zijn provincies verantwoordelijk voor
de geïndiceerde jeugdzorg. Het betreft verantwoordelijkheid voor een goede en beschikbare geïndiceerde jeugdzorg, wanneer de opvoedings- en ontwikkelingsproblemen de mogelijkheden van de vrij toegankelijke, gemeentelijke zorg overstijgen. Dit geldt in het bijzonder als de veiligheid van kinderen in het geding is. De provincie is opdrachtgever en financier van Bureau Jeugdzorg Gelderland en van de jeugdzorg die op indicatie wordt gegeven. De provincie is ook verantwoordelijk voor de wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Dit betreft de justitiële taken: (gezins)voogdij en jeugdreclassering en de
overige taken, zoals het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, de toegang voor de geïndiceerde
jeugdzorg en de jeugd GGZ en uitvoering van casemanagement voor gezinnen en jongeren die geïndiceerde zorg ontvangen en deskundigheidsbevordering binnen de sector jeugdzorg. Voor de financiering
van de uitvoering van de jeugdzorg ontvangen de provincies middelen van het rijk (doeluitkering jeugdzorg). In 2009 wordt de Wet op de Jeugdzorg geëvalueerd.
In het provinciaal beleidskader heeft het uitbannen van wachtlijsten in de jeugdzorg nog steeds prioriteit.
Voor meer daarover en over andere prioriteiten op het gebied van de jeugdzorg verwijzen wij u naar het
provinciaal beleidskader zelf en de volgende paragraaf.
Een andere wettelijke provinciale taak is vanuit de Welzijnswet overgenomen in de Wmo. Het betreft de
tweedelijns ondersteuning van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Voorbeelden hiervan zijn
jeugdvrijwilligerswerk, participatie, opvoedingsondersteuning en jeugd en jongerenwerk.
Verder is de rol van de provincie als middenbestuur veelal die van initiator, aanjager, stimulator, monitor
en coördinator. Zo levert de provincie Gelderland een bijdrage aan het gemeentelijke jeugdbeleid. Daarmee wordt invulling gegeven aan de partnerrol. In het provinciaal beleidskader is ondermeer te lezen hoe
zij haar rollen wil vervullen en een bijdrage wil leveren. Hieronder leest u meer daarover.

2.1

Ontwerp beleidskader jeugd 2009-2012, Wie de jeugd heeft

In het Gelders coalitieakkoord is opgenomen dat partijen streven naar een sluitende ketenaanpak van
preventie, zorg en nazorg. Zij kiezen niet voor nieuwe organisatiestructuren, maar investeren in het beter
benutten van bestaande relaties en voorzieningen.
In het provinciaal ontwerp beleidskader ‘Wie de jeugd heeft ‘ is dit streven als opgave voor de komende 4
jaar geformuleerd. De provincie Gelderland wil de komende jaren samen met haar partners een positieve
bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen en jongeren. De overkoepelende missie tot 2013 is
kort en duidelijk: Meer kinderen beter helpen!
De provincie wil vooral de preventie en nazorg beter organiseren, zodat het beroep op de geïndiceerde
jeugdzorg op den duur zal afnemen. Daarnaast ziet de provincie bij ouders een taak in het opvoeden.
Maar ook scholen en diverse organisaties hebben een rol in de vorming van jeugd. In het verlengde
daarvan ligt de gemeentelijke taak. Een goed (gemeentelijk) jeugdwelzijnsbeleid gaat vooraf aan preventie en geïndiceerde jeugdzorg.
Een gesloten cirkel van jeugdbeleid, preventie, jeugdzorg en nazorg, met een ketenaanpak, waarbij alle
verantwoordelijke partijen samenwerken, biedt de beste garantie voor een goed resultaat.
Vanuit de provinciale verantwoordelijkheid wordt de rol van partner en ondersteuner vervuld. De provincie
is partner in een structuur van bestuurlijke, ambtelijke en regionale jeugdplatforms. Belangrijke spelers in
het veld van jeugdbeleid leggen zo de basis voor een gezamenlijke uitvoering van een regionaal plan. In
regionaal verband sluiten gemeenten en provincie een convenant over de aansluiting tussen het lokaal
preventief jeugdbeleid en het provinciaal jeugdzorgbeleid.
Ervaring leert dat het aantal speerpunten per regio beperkt moet blijven om zo de focus op uitvoering te
garanderen. In de voorgaande periode heeft de nadruk gelegen op de ontwikkeling van de zorgadviesteams in het onderwijs, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, de versterking van vroegsignalering
en de inzet van Bureau Jeugdzorg.
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In het nieuwe ontwerp beleidskader zijn vier hoofdpunten benoemd.
1. het ontwikkelen van Centra voor Jeugd en gezin
2. aanval op (school)uitval
3. inzet op jeugd en veiligheid (o.a. voor risicojeugd 12-min, voorkomen crimineel gedrag),
4. aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg (o.a. voorkomen kindermishandeling en nazorg voor uitbehandelde jongeren)
Op basis van het definitieve beleidskader zal het convenant worden geactualiseerd. Jaarlijks kunnen we
een uitvoeringsprogramma en herijking van het convenant jeugd verwachten.
De ondersteunende rol vervult de provincie direct door het verlenen van subsidies. Dat kan door specifieke subsidieregelingen of door de bijdragen vanuit het Regionale Samenwerkingsprogramma (RSP). Tevens dragen zij indirect bij via de inzet van Gelderse ondersteuningsinstellingen, zoals Spectrum.

Voorstel voor lokale ambitie
Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid willen we ons regionaal verbinden aan de hoofdthema’s
van het provinciale beleidskader en zo op lokaal niveau het preventief jeugdbeleid verder vormgeven en
versterken.

2.2

Kansen voor jongeren

Ook in het Regionale SamenwerkingsProgramma (RSP) zijn investeringen in Gelderse jeugd opgenomen. De gemeenten in de regio Stedendriehoek (bestaande uit twee subregio’s Oost-Veluwe en MiddenIIssel) werken nauw samen om gemeenteoverstijgende probleemvelden met succes te tackelen. Begin
2008 hebben zij zich in dit kader een programma geformuleerd onder de naam Kansen voor jongeren.
Gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen werken samen aan de realisatie van de projecten. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een integraal jeugdbeleid met een bovenlokaal karakter. Het regiocontract is een vervolg op al bestaande initiatieven die door de provincie de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. De uitgangspunten zijn:
1. het creëren van kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle jeugdigen;
2. het voorkomen van achterstanden en het nemen van specifieke maatregelen voor jeugdigen die
vanwege bepaalde omstandigheden risico lopen op een verstoorde ontwikkeling;
3. het bevorderen van vroegtijdige signalering van jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd;
4. zorg dragen voor een goede afstemming en samenhang bij de ondersteuning en zorg voor jeugdigen en hun ouders.
Het deelprogramma ‘Kansen voor Jongeren’ maakt onderdeel uit van het regionaal contract Sociaal
waarin ook een programma is opgenomen over de sociale veiligheid en voor de maatschappelijke opvang. Het programma heeft een looptijd van 2008 tot en met 2011 en een budget van €1.200.000.
De thema’s waaraan de regiogemeenten zich gezamenlijk met de provincie hebben gecommitteerd zijn:
1. Sociale kaart jeugd
Dit programmaonderdeel gaat over het ontwikkelen van een digitale sociale kaart jeugd voor
verwijzers en voor ouders/jeugd.
2. Onderwijszorgstructuur
Hierbij gaat het om versterken van de aansluiting tussen zorg en primair onderwijs
3. Coördinatie van zorg
De coördinatie van zorg gaat uit van het van een bovenlokaal model voor één plan voor één
gezin door één team voor multiproblemgezinnen, zodat het kind niet (meer) wordt bedreigd in zijn
ontwikkeling.
4. Verwijsindex
Invoeren van een verwijsindex als informatiesysteem voor a) verbetering van afstemming tussen
dienst- en hulpverleners rondom jeugd en hun ouders en b) een snelle aanpak van probleemsituaties. Provincie Gelderland wil middels een provinciale werkgroep en een subsidieregeling de invoering van één systeem stimuleren.
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5. Weerbaarheid jongeren
Vergroten van de sociale weerbaarheid met enerzijds voldoende algemeen aanbod en anderzijds
een regionale aanpak om jeugdprostitutie, loverboys (of –girls) en seksuele uitbuiting te voorkomen en te stoppen.
6. Centrum voor jeugd en gezin
Met twee subprojecten, A: Regionale samenhang prestatieveld 2 Wmo; B: Scheiding en omgang.
Het betreft de ontwikkeling van een regionaal concept Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met
lokale uitwerking (per gemeente). Daarbij is aandacht voor: contextanalyse (wat is er aan
opvoedondersteuning); aansluiting met zorgadviesteams en Bureau Jeugdzorg; multidisciplinair
van opzet; organiseren backoffice; visie ‘van Joed naar CJG’ (Apeldoorn) als voorbeeldwerking
Ook de al bestaande afspraken van het Schoolverlatersoffensief en het Plan van Aanpak Alcoholmatiging
onder jongeren in de Stedendriehoek zijn betrokken bij de regiocontracten.
De provincie is vooral medefinancier en ondersteuner. De afzonderlijke gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van de projecten vanuit hun regiefunctie voor de 5 preventieve taken jeugdbeleid. De gemeenten zoeken vooral de samenwerking, stemmen bovenlokaal af
maar de lokale inzet op deze thema’s blijft onverminderd nodig.
In het programma Sociale veiligheid zijn ook afspraken gemaakt die een duidelijke relatie hebben met
jeugdbeleid. Het doel van dat programma is om zo veel mogelijk (toekomstige) veelplegers durend uit
hun criminele cirkel te halen. Door de groep veelplegers te verkleinen en actief te benaderen neemt de
overlast en criminaliteit af en de sociale veiligheid toe. Binnen dit programma gaat het om ondermeer
afstemmen van de justitiële en de zorgketen en op gelijke wijze inrichten van gemeentelijke regiefunctie
voor jeugdige veelplegers.
Voorstel voor lokale ambitie
Brummen neemt actief deel aan het contract Sociaal en de daarbij horende programma’s. Ook lokaal zet Brummen in op ontwikkeling en uitvoering van de projecten binnen de thema’s van “Kansen voor jongeren” en sociale veiligheid.
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3.

lokaal beleid en ontwikkelingen

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het jeugdwelzijnswerk, het preventieve voorveld waaronder de
jeugdgezondheidszorg en de nazorg voor zover het rijk en de provincies hier geen directe verantwoordelijkheid hebben. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft een prestatieveld jeugd waar deze
verantwoordelijkheid expliciet is vastgelegd. Het betreft prestatieveld 2: “op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden”. Dit is
uitgedrukt in de vijf specifieke gemeentelijke taken. Deze vijf taken of zijn: Informatie, Signalering, Toegang en toeleiding tot het hulpaanbod, Pedagogische hulp en Coördinatie van zorg op lokaal niveau.
De overige Wmo-prestatievelden hebben overigens ook raakvlakken met de jeugd (tot 23 jaar).
Naast deze specifieke taken heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid voor het lokaal onderwijs(achterstanden)beleid, leerplicht, schooluitval, werk en bijstand, algemeen maatschappelijk werk,
openbare veiligheid, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) zoals opvangvoorzieningen voor
onder meer zwerfjongeren, verslavingszorg, openbare speelruimte, sport en bewegen, cultuur en woonbeleid. Gemeenten hebben de taak samenwerking te bevorderen tussen deze verschillende zaken.

3.1

Jong in kleurrijk Brummen, de resultaten

In 2007 is het jeugdbeleid vanaf juli 2002 geëvalueerd. De nota “Jong in kleurrijk Brummen, de resultaten” beschrijft hoe het jeugdbeleid vorm heeft gekregen. De resultaten gaan over de vier speerpunten van
“Jong in Kleurrijk Brummen” en de 20 aandachtspunten uit “Jeugdbeleid op koers” (een tussenrapportage
over de stand van zaken). De winst van ruim 6 jaar jeugdbeleid is een stevige basis waarop we kunnen
doorbouwen. Er is veel gedaan. Veel is ontwikkeld en ten uitvoer gebracht. In hoofdstuk 4 van de evaluatienota is een samenvatting weergegeven van realisaties en nieuwe aandachtspunten. De volledige lijst is
opgenomen in de bijlage van de nu voorliggende nota. De aandachtspunten zijn van verschillende grootheden. Wij hebben daaruit 4 hoofdlijnen voor toekomstig beleid geformuleerd:
• Afstemming overlegstructuren onder regievoering van de gemeente
• Regionaal afstemmen en ontwikkelen van jeugdbeleid in aansluiting op de jeugdzorg;
• Verbeteren strategische kwaliteit van het zorgnetwerk en inbedding in de onderwijsstructuur
• Ontwikkelen van het Centrum voor jeugd en gezin
Begin 2008 is een aparte stuurgroep aan de slag gegaan met een verbeterplan voor het zorgnetwerk (zie
bijalge). Het doel is om het lokale zorgnetwerk beter in te bedden in de lokale onderwijszorgstructuur en
op het niveau te brengen van de provinciale kwaliteitsstandaard (Gelders kader voor Zorg Advies
Teams). Het conceptprotocol voor de vernieuwde zorgstructuur wordt binnenkort verspreid door de stuurgroep.
Ook gesprekken over de afstemming van de overlegstructuren zijn gestart. In de bijlage treft u een concept-organisatiestructuur aan, die wij met het veld bespreken en uitwerken.

Voorstel voor lokale ambitie
De vier hoofdlijnen uit “Jong in Kleurrijk Brummen, de resultaten” worden als belangrijkste aandachtspunten opgenomen in het kader voor het jeugdbeleid van de komende jaren. De volledige lijst van
aandachtspunten wordt in een volgende fase bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid betrokken, in het
zogeheten uitvoeringsprogramma.

3.2

Ontwikkelingen in aanverwant lokaal beleid

Het lokale kader voor jeugdbeleid sluit aan bij de standpunten die al zijn verwoord in diverse
beleidsnota’s en moet rekening houden met beleid dat in ontwikkeling is. Zo is te noemen de kadernota
Wmo (2006) en de voorlopige visie op welzijn en zorg (2005).
Nieuw lokaal gezondheidsbeleid voor 2008-2011 is in ontwikkeling. Ondermeer komen aan de orde de integrale jeugdgezondheidszorg en de ontwikkeling van Centra voor jeugd en gezin, dé beleidsprioriteit
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voor de komende jaren. Een conceptversie is door het college vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling
door de raad wordt dit jaar nog voorzien.
Daarnaast is alcoholmatiging onder jongeren als beleidsprioriteit genoemd. Jongeren drinken steeds jonger, steeds vaker en meer alcohol. Om deze tendens te doorbreken werken gemeenten en maatschappelijke partners in de Stedendriehoek samen aan de uitvoering van een integraal projectplan.
In vervolg op de kadernota WMO wordt dit jaar de 4-jarennota WMO ontwikkeld. Prestatieveld 2 ondersteuning van ouders en kinderen, handelt over de 5 preventieve taken jeugdbeleid, maar ook de andere
prestatievelden hebben in meer of mindere mate een relatie met jeugdbeleid. Prestatieveld 1 bijvoorbeeld
betreft de leefbaarheid en de algemene voorzieningen voor ondermeer jeugd. In dat verband noemen we
het onderzoek naar de speelvoorzieningen dat in 2008 wordt uitgevoerd en in het najaar aan het college
en vervolgens aan de raad wordt aangeboden.
Huiselijk geweld is ook een thema dat tot de prestatievelden van de WMO gerekend wordt, maar duidelijke relaties heeft met veiligheid (denk aan Wet tijdelijke huisverbod) en jeugdbeleid. Er is een hogere kans
dat kinderen, die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld, later in hun relatie zelf geweld meemaken (als
pleger of slachtoffer). In regionaal verband wordt gewerkt aan advies- en steunpunten, met sluitende registratie en ketenaanpak. Binnen het lokale WMO-beleid wordt bekeken wat de consequenties zijn voor
lokale invoering.
Recentelijk is het armoedebeleid geëvalueerd. Op de rol staat nu eerste een conferentie over armoede,
die suggesties moet leveren voor te ontwikkelen armoedebeleid. Dit kan een rol kan spelen bij het bereikbaar maken van voorzieningen voor jeugd.
De Breedte-Sport-Impuls en het BIOS-project worden in het voorjaar van 2009 geëvalueerd. De evaluatie vormt mede de basis voor het ontwikkelen van gemeentelijk sportbeleid vanaf 2010. Het BIOS-project
is erop gericht om het bewegingsonderwijs aan kinderen op de basisscholen een nieuwe impuls te geven,
waardoor de kinderen weer enthousiast worden voor sportbeoefening buiten schooltijd. Overigens zal de
bouw van de nieuwe sportzaal in Brummen in december 2008 gereed zijn.
Op het gebied van onderwijs wordt gewerkt aan een Lokale Educatieve Agenda (LEA) waarin de schoolbesturen met gemeente overeenkomen welke zaken ze de komende jaren gezamenlijk of afzonderlijk willen oppakken al dan niet met andere partners uit bijvoorbeeld het jeugdwelzijnsveld. De gedachte daarachter is dat scholen in toenemende mate te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen die
dagelijks samenkomen in school. De gemeente heeft op die ontwikkelingen veelal de regie en kan samen
met schoolbesturen en andere partners zorgdragen voor een sluitende keten. Een mogelijk agendapunt
voor de LEA is Passend Onderwijs. Het is een belangrijke ontwikkeling waar schoolbesturen ondersteund
door het samenwerkingsverband WSNS voor staan. Zij hebben de verantwoordelijkheid om uiterlijk in
2011 alle leerlingen, met en zonder beperkingen een passend onderwijs(zorg)aanbod te bieden. Passend
Onderwijs heeft ook betrekking op onderwerpen binnen het jeugdbeleid, zoals integraal indiceren, samenwerken met het Centrum voor jeugd en Gezin en de Zorgadviesteams. Finale besluitvorming over de
LEA wordt in de winter 2008/2009 verwacht.
Het onderwijsachterstandenbeleid is voor de periode 2007-2010 vastgelegd in een nota.
Het brede school beleid wordt geëvalueerd. Voortzetting en verbreding naar Eerbeek komen daarbij aan
de orde. Hierover wordt in het najaar van 2008 een aparte nota aan de raad aangeboden.
Op het raakvlak van onderwijs en welzijn staat de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang al meerdere jaren op de politieke agenda. Het college is van mening dat samenwerking versterking
betekent van het lokaal jeugdbeleid en onderwijsbeleid.
Er is een kadernota integrale veiligheid voor de gemeente Brummen 2007-2010, die jaarlijks wordt uitgewerkt in een jaarplan. Om in de toekomst duidelijk vorm te geven aan de regiefunctie van de gemeente
bestaat ook binnen het integrale veiligheidsbeleid de wens om een regiegroep te installeren. Daar kan
coördinatie van de aanpak van de veiligheidsproblemen plaatsvinden.
De veiligheidsscan geeft belangrijke informatie op basis waarvan het beleid wordt gemaakt. In de veiligheidsscan van 2007 is de overlast door rondhangende jeugd de meest genoemde reden voor onveiligheidsgevoelens. Omwonenden ervaren onveiligheid meer als een sociaal probleem dan als een criminaliteitsprobleem. Het is daarom aan te bevelen te investeren in sociale cohesie. Louter repressief optreden
heeft veelal een averechts effect en bevordert niet het onderlinge vertrouwen in de buurt, tussen jong en
oud. Voor de aanpak zijn meerdere activiteiten nodig die in samenhang effectief kunnen werken: een
gemeentelijk meersporenbeleid. In de veiligheidsplannen wordt daarom de komende jaren via meersporenbeleid extra ingezet op vermindering van het aantal incidenten. Bij de activiteiten zijn ondermeer betrokken: woningcorporatie, politie, OM, gemeente, welzijnsinstelling en bureau jeugdzorg. Uit de veiligheidsmonitor moet dan blijken of inwoners ook werkelijk minder overlast ervaren. Het lokale overleg integrale veiligheid en jeugd is voor aanpak overlast ondermeer het overlegplatform.
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Naast overlast is de toename van geweldpleging onder jeugdigen (al dan niet in relatie tot alcoholgebruik)
en de verjonging van minderjarige verdachten verontrustend. Dit blijkt ondermeer uit jaarcijfers van HALT.
Helder is dat een aantal van de aan te pakken veiligheidsthema’s duidelijk samenhangt met sociaal beleid en jeugdbeleid. Voor zowel jeugdbeleid als integraal veiligheidsbeleid is informatie-uitwisseling en afstemming van belang.
Voorstel voor lokale ambitie
In de te ontwikkelen integrale overlegstructuur wordt uiting gegeven aan de dwarsverbanden tussen
onderwijs, jeugdbeleid en veiligheid. Voor het thema veiligheid een apart uitvoeringsprogramma opnemen binnen het jeugdbeleid.

3.3

Motie en Kinderen eerst in Brummen!

De motie over de evaluatie jeugdbeleid van de fracties PvdA en de CDA is op 13 december 2007 door de
raad aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om de nota “Kinderen eerst in Brummen!” en de
daarin benoemde speerpunten onderdeel te laten zijn van het nieuwe jeugdbeleid. Daarnaast wordt het
college opgeroepen om aandacht te schenken aan de knelpunten die door CDA en PvdA zijn gesignaleerd. In deze paragraaf gaan we in op deze knelpunten, maar eerst herhalen we hier de visie van de nota “Kinderen eerst in Brummen!” en de daarin genoemde speerpunten.
Visie in “Kinderen eerst in Brummen!”:
1. Kinderen hebben recht op Ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs, om gelijke kansen
te krijgen zich naar mogelijkheden en talenten te ontplooien.
2. Alert zijn op Schakelmomenten en aandacht voor afstemming
Er zijn momenten waarop alle jongeren kwetsbaar zijn, omdat er een overgang is van de
ene institutie naar de andere, bijvoorbeeld van school naar werk of van gezin naar school. Op deze
schakelmomenten, waarop niet altijd helder is wie welke verantwoordelijkheid heeft, is het van belang
dat de overheid alert is. Kernwoorden zijn maatwerk en maatregelen om de toegankelijkheid van voorzieningen te garanderen.
De nota van de Partij van de Arbeid is vooral gericht op preventie (de 5 functies uit WMO prestatieveld 2)
en de doelgroep 0-19 jaar. Daarin zijn drie speerpunten voor het jeugdbeleid genoemd.
1. Een brede ontwikkeling van de jeugd (omgeving)
2. Een goede toekomst voor de jeugd (onderwijs)
3. Zorg en preventie (opvoeding)
Knelpunten genoemd in de motie
1. Verbeteren terugkoppeling vanuit het zorgteam
2. Overlap in onderlinge overleggen
3. Verbeteren terugkoppeling over probleemgevallen tussen verschillende organisaties
4. Niet alle ouders weten waar ze moeten aankloppen voor hulp en ondersteuning
5. Registratie van problemen gebeurt niet altijd effectief, te veel via verschillende kanalen
6. Versnippering en verkokering tegengaan. De onderlinge samenhang van problemen moet beter
in beeld komen
7. Voldoende aandacht schenken aan de groep 12+
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Voorstel voor lokale ambitie
De in de motie genoemde knelpunten als volgt aanpakken, voor zover dit nog niet binnen bestaand beleid gebeurt:
1. Opnemen in het verbeterplan van zorgnetwerk naar ZAT
2. Ontwikkelen van een nieuwe integrale overlegstructuur (LEA, Jeugd en veiligheid)
3. Regionaal oppakken bij de ontwikkeling van de verwijsindex, en de pilot coördinatie van zorg
4. Richten op CJG en ontwikkelen sociale kaart
5. Oppakken via het verbeterplan van zorgnetwerk naar ZAT en via EKD en de verwijsindex
6. Ontwikkelen nieuwe overlegstructuur en daarbij afspraken maken over o.a. afstemming agenda’s
7. De groep 12+ als aparte doelgroep benoemen voor het nieuwe speelruimtebeleid en voor het
te ontwikkelen CJG

3.4

Bestuursakkoord

Het Bestuursakkoord 2006-2010 is overeengekomen door de coalitiepartijen PvdA en CDA. Daarin hebben zij de missie verwoord voor de komende 4 jaren, hun visie op de verschillende programma’s beschreven en de te realiseren doelen en activiteiten benoemd. Hieronder hebben we de visie opgenomen
op het programma waar jeugdbeleid deel van uitmaakt. Ook noemen wij de doelen en activiteiten die een
relatie hebben met jeugdbeleid, uit de diverse programma’s van het bestuursakkoord.
Missie van het bestuursakkoord: DUURZAAM, SOCIAAL EN SOLIDE

v Visie op het programma Zorg en Welzijn

In de komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van zorg en welzijn. Vergrijzing van de
bevolking en het afnemende aantal jongeren zullen ervoor zorgen dat er een groter beroep wordt gedaan op minder mensen. De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning brengt niet alleen
nieuwe taken met zich mee, het vraagt ook om de integratie van bestaande wetgeving. Nog afgezien
van de in de wet beschreven participatie draagt de gemeente zorg voor een nauwe samenwerking
met alle betrokken inwoners, adviesraden en lokale partners in de voorbereiding, de implementatie
en de evaluatie van de nieuwe wet. Daarnaast zal reeds vastgesteld beleid in de nota ‘Ouderen in
Brummen’ als het Welzijnsbestek en -aanbod van de Stichting Welzijn Brummen onderdeel uitmaken
van de voorbereiding en inrichting van de nieuwe wet. Samenwerking met de partners binnen de
Stedendriehoek op dit terrein behoort zeker tot mogelijkheden, maar er vindt een gedegen afweging
plaats tussen mogelijke synergievoordelen en het gewenste lokale beleid. Het onderbrengen van alle
onderdelen van de wet in programma 7 van de programmabegroting maakt de beleidsdoelen en de
daaraan gekoppelde doelen meer inzichtelijk. Het is het voornemen van de coalitie om het jaar 2007
te laten gelden als een overgangsjaar waarin bestaande aanspraken in ieder geval worden gerespecteerd.

s

Jongeren
Jongeren verdienen bijzondere aandacht. Met de komst van een JOC in Brummen beschikken
beide grote kernen over een eigen jongeren ontmoetingscentrum. In de komende jaren zal uit
een evaluatie van beide centra moeten blijken of er aanvullende activiteiten of initiatieven moeten
worden genomen.

v Doelen en activiteiten uit het bestuursakkoord
Ze komen uit de verschillende programma’s en zijn hieronder thematisch ingedeeld.

s

Veilige omgeving
- JOP’s worden niet meer geplaatst omdat ze uitnodigen tot vandalisme. Aandacht van een
wijkagent is veel effectiever.
- De gemeente breidt in overleg met bewoners het aantal veilige fietsroutes (Veilig Honk) naar
Apeldoorn, Dieren en Zutphen uit.

s

Verkeer
- De verkeersveiligheid en de realisatie van veilige fietsroutes zoals die op het traject EerbeekZutphen krijgen vaste plek in de planontwikkeling voor verkeersafwikkeling.
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s

Sport
- De bouw van een sportzaal in Brummen moet op korte termijn van start gaan. Bij de nadere
uitwerking van de locatie zal ervoor moeten worden gezorgd dat de schoolkinderen veilig de
sport- en gymzaal kunnen bereiken.

s

Werk en inkomen
- We willen dat jongeren het onderwijs verlaten met een diploma. Jongeren onder de 23 zijn óf
aan het werk, óf zij volgen onderwijs, of zij combineren deze twee.
- Met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) worden afspraken gemaakt die aansluiten bij de
lokale behoefte. Bijvoorbeeld over taalonderwijs en aanvullend onderwijs voor vroegtijdige
schoolverlaters.

s

Onderwijs
- Bij de implementatie van het Integraal Huisvestingsplan wordt effectieve samenwerking gezocht tussen school, kinderopvang, GGD, Thuiszorg en jeugd- en jongerenwerk. Tevens
wordt, in overleg met de besturen, ingespeeld op de vraag hoe moet worden ingespeeld op
de nieuwe wetgeving betreffende voor- en naschoolse opvang.

s

Jongeren
- De samenwerking tussen instanties die met jeugdzorg te maken hebben wordt bevorderd.
- Vestiging van een jongerenontmoetingscentrum in Brummen en instandhouding van het ontmoetingscentrum in Eerbeek.
- Jongerenwerk en politie werken samen om overlast te voorkomen.
- Evaluatie van het jongerenbeleid om ontwikkeling te monitoren en zonodig nieuwe initiatieven
te ontplooien.
- Bij de ontwikkeling van de brede school relatie leggen met taken gemeente met betrekking
tot jeugd- en jongerenzorg en preventiebeleid.

Voorstel voor lokale ambitie
De te realiseren doelen en activiteiten uit het bestuursakkoord volgens de beleidsontwikkeling op diverse terreinen uitvoeren.
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4.

Onderzoeken

Via de jeugdmonitor, E-Movo en onderzoek speelvoorzieningen zijn de jeugd en ouders gepeild naar hun
ervaringen, gedragingen en wensen. In de volgende paragrafen geven we een samenvatting van de eerste twee onderzoeken. Het onderzoek speelvoorzieningen is op moment van schrijven nog niet beschikbaar.

4.1

Samenvatting en conclusies regionale jeugdmonitor Oost-Veluwe 2006

Onderzoek
In het voorjaar 2006 is een enquête afgenomen onder ouders van kinderen van 0 tot en met 11 jaar in de
regio Oost-Veluwe. Daarnaast is voor de kinderen van 9 tot en met 11 jaar ook een vragenlijst ontwikkeld,
zodat zij zelf kunnen participeren in de meting. De monitor schenkt onder meer aandacht aan de thema’s
gezondheid, sociale contacten en pesten, instellingen voor jeugd, opvoedingsondersteuning, kinderopvang en vrije tijdsbesteding. Daarnaast wordt er gekeken naar bekendheid, gebruik en tevredenheid van
instellingen voor jeugd. De uitkomsten onder ouders laten over het algemeen geen grote verschillen zien
tussen de gemeenten. De uitkomsten van de enquête onder kinderen komen op een aantal terreinen
sterk overeen met die onder ouders. Bijvoorbeeld op het thema sociale contacten en pesten is een duidelijk verschil waargenomen over ervaren pestgedrag.
Gezondheid
Ouders beoordelen de gezondheid van het kind overwegend (zeer) goed. Dat neemt niet weg dat over alle leeftijdscategorieën gemeten ongeveer één op de acht kinderen overgewicht heeft. Ouders staan sterk
afkeurend ten opzichte van drugsgebruik en roken door hun kinderen, ook boven de 16 jaar. Opvallend is
dat kinderen van 9 tot en met 11 jaar een nog negatievere houding hebben ten opzichte van roken dan
hun ouders. Ten aanzien van alcoholgebruik is er duidelijk meer acceptatie, althans vanaf 16 jaar. Want
de overgrote meerderheid (98%) van de ouders zeggen gebruik bij kinderen onder de 10 jaar absoluut
niet toe te staan, bij 10-11-jarigen is dat 95%. De houding van de kinderen van 9 tot en met 11 jaar ten
opzichte van genotmiddelen wijkt waarschijnlijk in aanzienlijke mate af van het daadwerkelijke gedrag op
(iets) latere leeftijd. De overwegend afwijzende houding van kinderen betekent vanuit gezondheidsperspectief een goed aanknopingspunt voor voorlichting. Het advies is om deze houding te continueren in
een wat oudere leeftijdscategorie, waarbij dan wel de overgang naar middelbaar onderwijs moet worden
gemaakt.
Sociale contacten en pesten
Circa één op de tien ouders vindt dat hun kind te weinig vriendjes of vriendinnetjes heeft. Kinderen van 9
tot en met 11 jaar denken hier iets positiever over. Kinderen op deze leeftijd vinden vaker dat ze gepest
worden en gaan naar eigen zeggen minder vaak met plezier naar school dan ouders denken.
Zowel ouders als kinderen vinden in overgrote meerderheid dat op school aandacht wordt besteed aan
het tegengaan van pesten. Ouders zijn hierover ook in ruime meerderheid tevreden en kunnen ook vaak
concrete voorbeelden noemen van pestpreventie projecten of concrete acties in individuele gevallen en
noemen ook de pestprotocollen. Ouders zeggen ook zelf aandacht te geven aan het tegengaan van pesten. Het beeld is wat diffuser ten aanzien van verenigingen. Een groot deel van de ouders kan niet zeggen of pesten hier tegengegaan wordt. Verenigingen zouden hieraan in ieder geval in de voorlichting naar
ouders meer aandacht kunnen schenken.
Instellingen voor jeugd
Van de instellingen voor jeugd is het consultatiebureau verreweg het meest bekend. Andere instellingen
zijn aanzienlijk minder bekend. Vooral de relatieve onbekendheid van het Bureau Jeugdzorg is opvallend.
Voor de GGD geldt dat de diensten wellicht herkend worden (schoolarts), maar niet zozeer de instelling
zelf. Voor het consultatiebureau, de GGD en het Maatschappelijk werk geldt dat globaal driekwart van de
ouders (zeer) tevreden is en een klein aandeel (zeer) ontevreden. Voor het Bureau Jeugdzorg geldt een
ander beeld, waarbij circa één op de zes gebruikers (zeer) ontevreden is en ongeveer 40 procent (zeer)
tevreden.
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Opvoedingsondersteuning
Ouders zeggen het vaakst behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van
de gezondheid van hun kind. Over een aantal onderwerpen die ruwweg als ‘gedrag’ kunnen worden benoemd is in mindere mate ondersteuning gewenst. Op een aantal terreinen (met name genotmiddelen,
seksualiteit) is die behoefte er nauwelijks. Het gebruik van opvoedingsondersteuning blijft achter bij de
behoefte aan ondersteuning.
Dat verschil is het duidelijkst zichtbaar bij ondersteuning op het gebied van gedrag van het kind. Voor een
deel wordt dit verschil verklaard doordat niet alle ouders weten waar ze aan moeten kloppen om ondersteuning te krijgen. Maar mogelijk zijn er ook andere belemmeringen voor het vragen van ondersteuning
zoals financiële of fysieke bereikbaarheid.
Vrije tijd
Kinderen besteden het vaakst (vrije) tijd aan Tv, video en Dvd kijken. Het computeren
is in deze leeftijdscategorie niet dominant en wordt zelfs door betrekkelijk veel kinderen nooit gedaan. De
meeste vrije tijd per keer wordt besteed aan buiten spelen.
Het lidmaatschap van verenigingen is betrekkelijk hoog in de Oost-Veluwse gemeenten. De tevredenheid
over de speelvoorzieningen loopt uiteen tussen een aantal gemeenten, wat door de lokale situatie verklaard zal kunnen worden.
Als de bibliotheek meegerekend wordt, is slechts een gering deel van de kinderen nergens lid van. Sportverenigingen bereiken bijna driekwart van de kinderen.

Voorstel voor lokale ambitie
De bevindingen van de jeugdmonitor 2006 worden betrokken bij de beleidsontwikkeling op diverse terreinen. Veldpartijen zijn geïnformeerd en gebruiken de bevindingen om hun aanbod en werkwijze zonodig bij te stellen.
Ook ligt bij instellingen de opdracht om vraaggericht te werken. Prioriteit willen we geven aan inzet ter
versterking van psychisch welbevinden.
In de uitvoeringsfase, wanneer jeugdbeleid veel concreter wordt zullen we met partners bekijken hoe
we de jeugd en ouders erbij kunnen betrekken. Een instelling als Spectrum kan daarin adviseren.

4.2

Resultaten van E-movo 2007

In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals voedings- en beweeggedrag, wordt op jonge leeftijd aangeleerd of aangewend. Op oudere
leeftijd is het moeilijk dit gedrag te veranderen. Denk aan de moeite die mensen hebben om te stoppen
met roken of om af te vallen. Het aanleren van gezond gedrag begint daarom bij voorkeur zo jong mogelijk. Alhoewel de meeste jongeren een goede gezondheid hebben, laat hun leefstijl te wensen over. Zo is
het alcoholgebruik onder jongeren hoog en hebben veel jongeren overgewicht. Ongezond gedrag leidt
vaak pas op oudere leeftijd tot gezondheidsproblemen. Zo vergroot overgewicht de kans op hart- en
vaatziekten en diabetes.
Om gericht te kunnen werken aan de verbetering van gezondheid en leefstijl, is kennis hierover essentieel. E-MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting) is een instrument waarmee via een vragenlijst op internet gegevens worden verzameld over gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van
het voortgezet onderwijs. De vragenlijst wordt op school ingevuld.
Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel
Om de gezondheid en leefstijl van jongeren in kaart te brengen, heeft GGD Gelre-IJssel in het najaar van
2007 voor de tweede keer E-MOVO uitgevoerd, samen met de andere GGD’en in Gelderland en Overijssel. De factsheet Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel geeft een eerste, globale
beschrijving van de uitkomsten. In het najaar van 2008 worden de resultaten uitgebreider gerapporteerd
op gemeente- en schoolniveau. Tevens komt een overzicht beschikbaar van alle aanbod, interventies die
bekend zijn en op school ingezet kunnen worden voor gezondheidsbevordering.
In het gemeenterapport zal worden beschreven of er verschillen zijn tussen groepen binnen de gemeente
Brummen (jongens - meisjes, klas 2 - klas 4, vmbo - havo/vwo) en of er verschillen zijn tussen de resultaten in Brummen in 2003 en 2007, en tussen Brummen 2007 en Gelre-IJssel 2007. Deze rapportages zullen ook gemeente- en schoolspecifieke aanbevelingen bevatten.
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Vooruitlopend op de rapportages is nu alleen getoetst of er een verschil is in harddrugsgebruik in Brummen tussen 2003 en 2007, en dat is er: het percentage harddrugsgebruikers is afgenomen, van 5% in
2003 naar 1% in 2007. En die 1% is ook precies het gemiddelde van Gelre-IJssel.
Landelijk (en in Gelre-IJssel) is er ook een dalende tendens in harddrugsgebruik, de bevindingen in
Brummen sluiten daar dus bij aan.
Conclusies en aanbevelingen uit E-movo
Verreweg de meeste jongeren in de regio Gelre-IJssel hebben een goede gezondheid. De meeste gezondheidsproblematiek wordt veroorzaakt door psychische problemen. Zo heeft 13% van de jongeren te
maken met depressieve gevoelens.
Ten opzichte van 2003 is de leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel enigszins verbeterd voor wat
betreft voedingsgewoonten, roken en het gebruik van softdrugs. Ten aanzien van het alcoholgebruik zijn
duidelijke verbeteringen opgetreden: het percentage drinkers is met 15% afgenomen en het percentage
binge-drinkers met 8%. ( Als je 5 glazen of meer in korte tijd drinkt spreekt men van binge-drinken; Binge
is het Engelse woord voor fuif.) Ook de houding van ouders ten opzichte van het alcoholgebruik van hun
kind is veranderd: het percentage jongeren dat aangeeft dat hun ouders hun alcoholgebruik goedkeuren
of er niets van zeggen, is met 13% afgenomen.
Alhoewel de leefstijl van jongeren is verbeterd, voldoet deze lang niet aan de normen voor gezond gedrag. Om gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen, is het essentieel een gezonde leefstijl te
(blijven) stimuleren. De meeste gezondheidswinst kan worden behaald door in te zetten op alcoholgebruik, rookgedrag, overgewicht (in combinatie met gezonde voeding en meer beweging) en depressie.

Voorstel voor lokale ambitie
In de verdere ontwikkeling en uitvoering van jeugdbeleid houden we rekening met de thema’s waarop de
meeste gezondheidswinst is te behalen. Ook de gemeente- en schoolspecifieke aanbevelingen gericht op
het “bevorderen van gezond gedrag” vormen een aanzet voor verdere ontwikkeling binnen de uitvoeringsprogramma’s van het jeugdbeleid.
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5.

Overzicht voorstellen voor lokale ambitie

1. Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid willen we aansluiten bij het programma “alle kansen
voor alle kinderen” van het Rijk en een lokale bijdrage leveren in de aanpak van verontrustende
trends, zoals we dat in het huidige beleid al doen en daarop voortbouwend.
2. Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid willen we ons regionaal verbinden aan de hoofdthema’s
van het provinciale beleidskader en zo op lokaal niveau het preventief jeugdbeleid verder vormgeven
en versterken.
3. Brummen neemt actief deel aan het contract Sociaal en de daarbij horende programma’s. Ook lokaal
zet Brummen in op ontwikkeling en uitvoering van de projecten binnen de thema’s van “Kansen voor
jongeren” en sociale veiligheid.
4. De vier hoofdlijnen uit “Jong in Kleurrijk Brummen, de resultaten” worden als belangrijkste aandachtspunten opgenomen in het kader voor het jeugdbeleid van de komende jaren. De volledige lijst
van aandachtspunten wordt in een volgende fase bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid betrokken,
in het zogeheten uitvoeringsprogramma.
5. In de te ontwikkelen integrale overlegstructuur wordt uiting gegeven aan de dwarsverbanden tussen
onderwijs, jeugdbeleid en veiligheid. Voor het thema veiligheid een apart uitvoeringsprogramma opnemen binnen het jeugdbeleid.
6. De knelpunten, zoals genoemd in de motie die door de raad is aangenomen op 13 december 2007
pakken wij aan, voor zover dit nog niet binnen bestaand beleid gebeurt.
7. De te realiseren doelen en activiteiten uit het bestuursakkoord volgens de beleidsontwikkeling op diverse terreinen uitvoeren.
8. De bevindingen van de jeugdmonitor 2006 worden betrokken bij de beleidsontwikkeling op diverse
terreinen. Veldpartijen zijn geïnformeerd en gebruiken de bevindingen om hun aanbod en werkwijze
zonodig bij te stellen. Ook ligt bij instellingen de opdracht om vraaggericht te werken. Prioriteit willen
we geven aan inzet ter versterking van psychisch welbevinden. In de uitvoeringsfase, wanneer
jeugdbeleid veel concreter wordt zullen we met partners bekijken hoe we de jeugd en ouders erbij
kunnen betrekken. Een instelling als Spectrum kan daarin adviseren.
9. In de verdere ontwikkeling en uitvoering van jeugdbeleid houden we rekening met de thema’s waarop
de meeste gezondheidswinst is te behalen. Ook de gemeente- en schoolspecifieke aanbevelingen
gericht op het “bevorderen van gezond gedrag” vormen een aanzet voor verdere ontwikkeling binnen
de uitvoeringsprogramma’s van het jeugdbeleid.
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6.

Nieuw lokaal kader jeugdbeleid 2008 - 2011

Visie en missie
De gemeente Brummen zorgt dat kinderen en jongeren in Brummen gezond opgroeien en alle kans krijgen om mee te doen in onze samenleving en daarbij hun talenten en mogelijkheden kunnen ontplooien.
Hieraan werken wij in nauwe samenwerking met lokale en regionale organisaties, buurgemeenten en
provincie en niet te vergeten ouders en jeugd.
Daarbij sturen wij op afstemming tussen jeugdbeleid, onderwijsbeleid en integrale veiligheid, zodat een
op het kind afgestemd aanbod wordt ontwikkeld. Wij streven naar een sluitende aanpak tussen de zorgketen, justitiële keten en onderwijsstructuur. Het kind staat centraal in de samenwerking en in het aanbod.
Missie: Het kind centraal
Met de missie formuleren wij onze opdracht voor de komende 4 jaar. Om de opdracht ten uitvoer te brengen is gemeentelijke regie nodig op verschillende niveaus.
Gemeentelijke regie op afstemming en coördinatie)
De komende periode moet de vormgeving van de gemeentelijke regiefunctie prioriteit krijgen. Daar ligt
een grote klus voor alle partners om in samenwerking integraal jeugdbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
Daarnaast bestaat de noodzaak voor afstemming tussen de verschillende sectoren die voor jeugdbeleid
een belangrijke rol hebben. Zodat samenhang ontstaat in beleid en uitvoering en uiteindelijk in het leven
van kinderen. Afstemming tussen jeugdbeleid en onderwijsbeleid, afstemming met integrale veiligheid,
tussen de zorgketen, de justitiële keten en de onderwijszorgstructuur.
Niet het systeem of het aanbod, maar het kind moet in de samenwerking centraal staan. Op niveau van
het kind of de casus is coördinatie het sleutelwoord voor de nieuwe beleidsperiode. Coördinatie van zorg,
doorzettingsmacht, coördinatie in de aanpak van kindermishandeling, coördinatie risicojongeren in de veiligheidsketen. De coördinatie is een logisch vervolg op de regie, op de afstemming en heeft aandacht
voor schakelmomenten. Coördinatie verbetert de toegankelijkheid en levert maatwerk. Coördinatie vormt
de spil van het Centrum voor jeugd en gezin.
Terecht is door partners opgemerkt dat er verschillende termen in omloop zijn die de functies van afstemming en coördinatie op verschillende niveaus duiden. De komende tijd is het van belang om met
partners te bespreken wat ieder precies bij die termen in gedachten heeft en wat er al geregeld is.
Thema’s
Hieronder noemen we de thema’s die in het vervolgtraject moeten worden uitgewerkt. Als de raad deze
kadernota integraal samenhangend jeugdbeleid heeft vastgesteld, wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld. In samenspraak met de partners zal het kader worden vertaald in doelstellingen en concrete
Brummense activiteiten, gebonden aan termijnen.
Nu noemen we dus de thema’s en de prioriteiten die we daarbinnen stellen. In de motie die in december
2007 door de raad is aangenomen werden al drie thema’s (opvoeding, onderwijs en omgeving) genoemd.
Deze breiden we uit met het thema veiligheid en de gemeentelijke regie.
Het netwerk van beleidspartners heeft meegelezen en geadviseerd over te stellen prioriteiten voor het
nieuwe kader.
1. Regie gemeente
De gemeentelijke regiefunctie voor jeugdbeleid wordt integraal opgepakt en afgestemd met onderwijs en
veiligheid, in een daarop afgestemde overlegstructuur. Dat lijkt eenvoudig, maar er moet nog veel geïnvesteerd worden in de samenwerking. Vooral communicatie is nodig om de koers van het jeugdbeleid
gezamenlijk uit te dragen en om effectief te kunnen samenwerken. Communicatie en informatievoorziening zijn belangrijk aandachtspunt voor de gemeentelijke regie.
Allereerst wordt lokaal een beleidsnetwerk gevormd dat het gemeentebestuur adviseert bij de invulling
van haar regietaak. In de organisatiestructuur wordt onderscheid gemaakt tussen een denkspoor op management en/of bestuursniveau en een doespoor waarin uitvoerders bijeenkomen. Verder wordt gezocht
naar vormen van communicatie die de afstemming ondersteunen, zodat informatieoverdracht ook buiten
vergaderingen om kan plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwsbrief of een jaarlijkse brede
schooldag. In de bijlage treft u een concept-organisatiestructuur aan, die wij met het veld bespreken en
uitwerken.
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Gemeente en partners doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van ouders en jeugd. Diverse
vormen van jeugdparticipatie worden gebruikt in de ontwikkeling van activiteiten en uitvoering van beleid.
Ook wordt rekening gehouden met tijdsinvestering voor bovenlokale afstemming op de beleidsterreinen
jeugd, onderwijs en veiligheid. Regionaal wordt actief geparticipeerd en een bijdrage geleverd in de overlegstructuur met provincie, gemeenten in de Stedendriehoek en het platform van regionale organisaties.
Prioriteit: communicatie en informatievoorziening ter ondersteuning van de afstemming.
2. Omgeving en Opgroeien
Wij zetten in op een brede ontwikkeling van de jeugd. Daarbij wordt vooral een beroep gedaan op de algemene voorzieningen voor opgroeien en ontwikkelen naar zelfstandigheid. Denk aan sociaal-culturele
activiteiten, jeugdwelzijnsactiviteiten, maatschappelijke stages, jongerenwerk en speelvoorzieningen.
Hiermee wordt ook ingespeeld op de leefbaarheid van wijken en dorpen voor de jeugd. Veiligheid in relatie tot jeugd krijgt een eigen plek, een apart thema met daarbijbehorende activiteiten.
In 2009 wordt de uitvoering van de nota naar aanleiding van het onderzoek naar de speelvoorzieningen
ter hand genomen. Een planning moet worden gemaakt. De haalbaarheid van alle voorstellen moet tijdens de uitvoering van de planning blijken.
De evaluatie en verdere ontwikkeling van het sportbeleid is voorwaardenscheppend voor de brede ontwikkeling van jeugd. Plezier in bewegen en het hebben van sportieve sociale contacten werken ook door
in een gezonde ontwikkeling.
Te ontwikkelen armoedebeleid is als prioriteit genoemd, onder meer voor het bereikbaar maken van
voorzieningen en activiteiten voor kinderen en jongeren.
Prioriteit: armoedebeleid en aandacht voor het basisaanbod
3. Veiligheid
Bij het thema veiligheid en jeugd denken we aan preventieve en repressieve maatregelen, in de omgeving en in de opvoeding. Soms gaat het om beschermende maatregelen, bijv. in geval van huiselijk geweld. Veiligheidsbeleid voor de doelgroep jeugd heeft belangrijke relaties met de andere thema’s. De link
met leefbaarheid is al gelegd, maar integraal samenwerken met onderwijs (bv. leerplicht) en zorg (bv.
signaleren van risicokinderen) is niet minder van belang.
De onderwerpen die binnen dit programma aan de orde komen zijn onder meer meersporenbeleid voor
rondhangende jongeren, risicojongeren en nazorg, alcoholmatiging, veiligheid in het verkeer, huiselijk
geweld en kindermishandeling. Jeugdcriminaliteit en geweldpleging staan ondermeer op de regionale
agenda sociale veiligheid en het veiligheidshuis, waarin wij participeren.
Binnen dit thema krijgt alcoholmatiging en meersporenbeleid op overlast en geweldpleging prioriteit.
Prioriteit: alcoholmatiging en meersporenbeleid op overlast en geweld.
4. Ondersteuning en zorg bij opvoeding en opgroeien
De vijf functies van het gemeentelijk (preventieve) jeugdbeleid vanuit een integrale visie binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin vormgeven en versterken. Dat is de uitdaging waarvoor we staan.
Binnen dit programma zullen initiatieven aan de orde komen op het raakvlak met jeugdzorg en gezondheid en specifieke preventieve maatregelen. Denk aan de Zorg Advies Teams, doorzettingsmacht, EKD
en verwijsindex, ondersteunen van de eigen kracht van opvoeders, sociale kaart, preventieaanbod waaronder een aanbod voor scheiding- en omgang.
Begin 2008 is een stuurgroep al gestart met het opstellen van een verbeterplan (zie bijlage) om het lokale
zorgnetwerk beter in te bedden in de lokale onderwijszorgstructuur en op het niveau te brengen van de
provinciale kwaliteitsstandaard. Het conceptprotocol voor de vernieuwde zorgstructuur wordt binnenkort
verspreid.
De ontwikkeling van het CJG krijgt de hoogste prioriteit binnen dit thema. Het CJG en de ketensamenwerking zo organiseren dat voor één kind (of gezin), één plan van aanpak volstaat. Zie ook de bijlage
over de visie op het CJG zoals opgenomen in de nota volksgezondheid.
Prioriteit: CJG en versterken van de keten.
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5. Onderwijs
We willen allemaal een goede toekomst voor onze kinderen. We bieden ze onderwijs en begeleiding tot
aan een baan. Daarvoor hebben we apart onderwijsbeleid. Maar we denken ook aan integrale afstemming van jeugdbeleid met onderwijsbeleid, gericht op een doorgaande lijn. De overdracht van consultatiebureau naar peuterspeelzaal, van kinderdagverblijf naar basisonderwijs moet leiden tot een doorgaande ontwikkellijn voor het kind. Bij onderwijs gaat het altijd om jeugd. Dus de school heeft informatie nodig
hoe het gaat met het kind in andere leefgebieden. Scholen hoeven niet alles zelf op te pakken, wel vroegtijdig ouders en intermediairs voor jeugd informeren. Voorwaarde is de weg naar de instellingen te weten
en geïnformeerd te worden over onder andere het lokale beleid en ondersteuningsmogelijkheden.
Bij dit thema gaat het om educatieve activiteiten, gemeentebreed doorontwikkelen van het concept brede
school, harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, participatie in het ZAT en de maatregelen van het Schoolverlatersoffensief.
Na de besluitvorming over de Lokale Educatieve Agenda (LEA) zal duidelijk worden welke onderwerpen
op een gezamenlijke agenda van schoolbesturen, gemeente en jeugd(zorg)organisaties worden geplaatst. Vervolgens kan dit leiden tot activiteiten die in het uitvoeringsprogramma worden verwerkt.
Vooralsnog legen we de prioriteit bij de verbinding tussen onderwijs en zorg.
Prioriteit: verbinding tussen onderwijs en zorg.
Tot slot
U bent aan het eind gekomen van dit beleidskader. Het is een kaderstellend document op hoofdlijnen
waarbinnen de uitvoering de komende jaren tot stand moet komen. Samen met partners, instellingen,
provincie en gemeenten in de regio moeten we de klus klaren. Een deel is al gestart of lopend beleid. Vele professionals en vrijwilligers zijn hierbij betrokken, om waar mogelijk de eigen kracht van jeugd en opvoeders te versterken. Een kind opvoeden… doe je met het hele dorp…!
De verschillende stuurgroepen zullen via de regiegroep voorstellen voor nader beleid en activiteiten formuleren. Een en ander wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma.
Wij menen dat alle relevante thema’s zijn genoemd. U heeft kunnen lezen wat de belangrijkste accenten
zijn op het vlak van jeugdbeleid. Een regievoorstel met een organogram is in ontwikkeling en als concept
bijgevoegd.
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Lijst met afkortingen
AMK

Advies en Meldpunt Kindermishandeling

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

BANS

Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl

BIOS

Bewegen In Onderwijs en Sport

BJZ

Bureau Jeugdzorg

CJG

Centrum van Jeugd en Gezin

EKD

Elektronisch Kind Dossier

E-movo

Electronische monitor en voorlichting

GGD

Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

IHP

Integraal Huisvestings Plan

JIP

Jongeren Informatie Punt

JOC

Jongeren Ontmoetingscentrum

JOED

Jeugdgezondheidszorg Onder Eén Dak

JOP

Jongeren Ontmoetingsplek

LEA

Lokale Educatieve Agenda

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

ROC

Regionaal Opleidingen Centrum

RSP

Regionaal Samenwerkings Programma

SWB

Stichting Welzijn Brummen

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

ZAT

Zorg Advies Team

WSNS

samenwerkingsverband Weer Samen Naar School
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1. Visie CJG zoals opgenomen in de beleidsnota volksgezondheid
Dé beleidsprioriteit voor de komende jaren zal het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn. Het plan
is dat het centrum, waarbinnen de integrale jeugd gezondheidszorg (JGZ) een belangrijke partner is,
uiterlijk in 2011 in gebruik wordt genomen.
Essentiële elementen (basismodel CJG)
a. Jeugdgezondheidszorg (GGD Gelre-IJssel en consultatiebureau Vérian)
b. Wmo-functies : (informatie en advies; signalering; toeleiding naar hulp; licht pedagogische hulp;
c. coördinatie van zorg; alsook gezinscoaching en opvoedondersteuning)
d. Schakel met Bureau jeugdzorg
e. Schakel Zorg- en Adviesteams
Het concept voor dit centrum wordt regionaal in Stedendriehoek verband ontwikkeld in aansluiting op
de Apeldoornse pilot Jeugdgezondheidszorg onder één Dak (JOED.
Het CJG is primair een voor alle burgers herkenbare en gekende eerstelijns-voorziening op het terrein
van opvoeden en opgroeien die als frontoffice dient (fysiek loket). Deze voorziening is een vanzelfsprekend adres voor alle ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedingsvragen.
Het CJG draagt er zorg voor dat zo snel en zo vroeg mogelijk informatie, advies en de juiste
(individuele en groepsgerichte) hulp wordt geboden. Op elke vraag en voor elk probleem heeft het
CJG een passend aanbod en indien nodig een snelle doorgeleiding naar de juiste gespecialiseerde hulp.
Het CJG is zo georganiseerd dat voor één kind (of gezin), één plan van aanpak volstaat. Om die taak te
kunnen uitoefenen is het CJG dus vooral een achterliggend netwerk van organisaties binnen de zorgstructuur. Het CJG ondersteunt en stuurt een sluitend en geïntegreerd hulpaanbod aan.
Kernfuncties; signalering, toeleiding, coördinatie van zorg.
Subdoelen voor de werkwijze van het CJG zijn:
• Vraaggerichter aanpak van de JGZ, meer maatwerk;
• Een bundeling van taken op het gebied van jeugd en opvoeden (opvoedingsondersteuning,
jeugdgezondheidszorg);
• Laagdrempelige voorziening voor ouders, kinderen/jongeren en professionals kunnen snel, makkelijk en vanzelfsprekend terecht bij het CJG met vragen rondom opvoeden en opgroeien;
• Informatie uitwisseling JGZ en overig binnen het netwerk door middel van de Verwijsindex;
•
Realiseren en toepassen van de digitale sociale kaart, onderdeel jeugd (die in ontwikkeling is) 22
• Digitalisering van registraties ( GGD en Vérian) het te ontwikkelen Elektronisch Kinddossier voor
0-19 jarigen;
• Verbinding van het CJG in het lokale zorgnetwerk
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2. Samenvatting van realisaties en nieuwe aandachtspunten
1

Speerpunt of
aandachtspunt uit 2004
Versterken JOC

I
1.
II
2.

Continuering inzet beheerder voor JOC Eerbeek (in
combinatie met JOC Brummen
Verbeteren participatie / integratie allochtone jeugd

Realisatie van het speerpunt (anno 2007) door
Sterk functioneren van het JOC, o.a. door activiteitenplan en
professionele ondersteuning
Binnen de subsidieafspraken met SWB is structureel budget
opgenomen voor de beheerder
• In subsidieafspraken SWB
• Binnen onderwijsachterstandenbeleid
Subsidieafspraken op hoofdlijnen en schattingen, want aantal
allochtone deelnemers registreren is wettelijk niet toegestaan
• laagdrempelige hulp bij opvoedingsvragen; en
• verbetering aansluiting provinciale jeugdzorg en preventief
jeugdbeleid (zie ook 20)

III

Meer meetbaar maken van prestaties en activiteiten
van SWB op dit terrein
Versterken jeugdzorg

3.

(Continuering) Gezamenlijk opvoedingspreekuur

Structureel gemaakt

4.

Rapportage zorgnetwerk

5.

Voor scholieren in Dieren contactleggen met Bureau
Jeugdzorg
Verbeteren registratie en beschikbaarheid informatie
BJZ en andere organisaties

Jaarlijkse rapportage en kwaliteit getoetst aan de Gelderse
meetlat; Het zorgnetwerk Brummen opereert als een bovenschools ZAT
BJZ participeert in het ZAT van het Rhedens college

6.

IV

Verbeteren veiligheid schoolgaande jongeren

7.

De start van twee nieuwe Veilig Honk routes van
Brummen naar Zutphen

1
2

•
•
•
•

extra inzet BJZ op aansluiting op het lokale veld
vast aanspreekpunt
Platform jeugdzorg-jeugdbeleid
Verbetering van registratie heeft nog steeds aandacht nodig
• Trajecten Veilig Honk naar Eerbeek en Zutphen
• Veilige oversteek over het kanaal op de Apeldoornse weg
Ook de twee routes via de nieuwe en de oude IJsselbrug zijn
definitief

Aandachtspunt voor de toe2
komst
Permanente huisvesting JOC
Eerbeek

•

Sociale kaart over opvoeden
en opgroeien (BSB)
• Bereik ouders, vraaggericht
werken JGZ
Nieuwe folder opvoedingsspreekuur
verbetering strategische kwaliteit
informatie-uitwisseling met het lokale zorgnetwerk
• Elektronisch Kinddossier
(JGZ)
• Verwijsindex
• Lokaal beleidsoverleg jeugd
Routes naar Dieren

De vier speerpunten zijn genummerd met Romeinse cijfers
de lijst is niet uitputtend; alleen in de tekst opgenomen aandachtspunten worden genoemd
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8.

Speerpunt of
aandachtspunt uit 2004
Ontwikkeling visie, ambitieniveau en kwaliteitsregels
voor peuterspeelzaalwerk

9.

Afspraken maken met de regiogemeenten over de
rijksmiddelen voor verzuimbegeleiding die door Apeldoorn worden ontvangen van het Rijk.
10. Onderzoeksresultaten over de gezondheid en risicosituaties van jeugd richtinggevend laten zijn bij toekomstige productafspraken met GGD en thuiszorg.

11. Overleg met de regiogemeenten om een extra impuls
te geven aan het proces van Integrale jeugdgezondheidszorg Stedendriehoek
12. Opstellen van een voorstel over de ontwikkeling en financiering van een JOC Brummen.
13. (Her)inrichting van speelvoorzieningen, waaronder
tienervoorzieningen.

14. Afspraken maken met ketenpartners, werkgevers ter
realisatie van vormen van gesubsidieerde arbeidsplaatsen voor jeugd.
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Realisatie van het speerpunt (anno 2007) door

Aandachtspunt voor de toekomst

•

Structurele financiering peutervolgsysteem op alle groepen
• Ambitieniveau “3 volwassenen op een groep”
• Ondersteuning bij ontwikkelingsachterstanden en risicosituaties
Gemeenten en RMC-subregio’s hebben zich verbonden aan
het Schoolverlaters Offensief Stedendriehoek (SOS)

Kennisname van het projectplan
door de gemeenteraad

Over de drie belangrijkste thema’s voor preventie zijn afspraken gemaakt:
• Plan van aanpak alcoholmatiging 2007-2010
• Protocol opvoedingsondersteuning verslaafde ouders
• Psychosociaal advies tijdens preventief gezondheidsonderzoek
• Sociale vaardigheidstraining
• Signaleringsprotocol overgewicht
• Hap en stap methode
Pilot Jeugdgezondheidszorg Onder Eén Dak

•

•
•

Bouw jongerencentrum Blitz in 2006
Structurele instandhoudingsubsidie

•
•

•

Geen JOP in Hall en in omgeving Eerbeekse Enk Zuid
vanwege opinie omwonenden
Uitbreiding skatevoorziening Brummen
Skating Half-pipe te Eerbeek
2 trapveldjes in Eerbeek
1 trapveldje in Brummen
Geen crossveldje voor Brommers vanwege regelgeving
Subsidiering van arbeidsplaatsen als mogelijkheid binnen
reïntegratiebeleid
Jongerenloket te Apeldoorn

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Vaststellen plan voor alcoholmatiging door Stedendriehoek-gemeenten
Scheidingsproblematiek betrekken bij ontwikkeling nieuw
jeugdbeleid

Ontwikkeling Centra voor Jeugd
en Gezin

•
•

Evaluatie 1 jaar na opening
Naschoolsche Activiteiten
BSB
Tienervoorziening in de Eerbeekse Enk Zuid
Uitbreiding en locatiekeuze
skatevoorziening eerbeek
Onderzoek speelvoorzieningen
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Speerpunt of
aandachtspunt uit 2004
15. • Voortzetting van het opbouwwerk
• Streven naar een gecoördineerd netwerkoverleg
jeugd en veiligheid

Realisatie van het speerpunt (anno 2007) door

16. Noodzaak bezien van een sociale kaart van Brummen.
17. Vormgeving van het JIP
18. Operatie Jong volgen.

Jeugdmonitor en studiegroep Brede school toont noodzaak

19. Voorbereiden op de WMO
20. Via een convenant afspraken maken met provincie en
regiogemeenten over aansluiting op de jeugdzorg en
verbetereffecten realiseren.

Accent op 5 functies van gemeentelijk jeugdbeleid
• pilot regionale jeugdmonitor is uitgevoerd
• een model voor coördinatie van zorg met doorzettingsmacht
• regionale sociale kaart bevindt zich in de contractfase
• informatie-uitwisseling over o.a. het Apeldoorns Jongerenloket, de pilot JOED, Verwijsindex, onderwijszorgstructuur
• afspraken over inzet budget BJZ voor aansluitingstaken,
waaronder ketenvoorlichting van bureau jeugdzorg met
het lokale veld
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•
•

Binnen de productafspraken met SWB is structureel budget opgenomen voor opbouwwerk
Nieuw overleg Integrale veiligheid en jeugd

Start 2005, op 6 locaties
Vermelding van het sturingsadvies

Aandachtspunt voor de toekomst
• Afstemming met andere overlegstructuren;
• bestuurlijke inbedding
• afstemming tussen justitiële
en zorgketen
Zie III
regionale sociale kaart
Kind centraal stellen, koersen op
het kind
Centra voor Jeugd en Gezin
Nieuw uitvoeringsprogramma en
regiocontracten:
• verder verbeteren onderwijszorgstructuur
• mee uitvoeren van het
Schoolverlatersoffensief
• start sociale kaart,
• ontwikkelen concept CJG
• uitvoeren pilots coördinatie
van zorg
• gefaseerde uitvoering van het
plan alcoholmatiging
• ontwikkelen implementatieplan verwijsindex
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3a.

Van Zorgnetwerk naar ZAT

Verbeterplan zorgnetwerk Brummen
Evaluatie
Het zorgnetwerk is één bovenschools Zorgadviesteam voor de gehele gemeente voor 0-19 jarigen. Men
komt 9 keer per jaar bijeen en bespreekt circa 15 casussen per jaar.
In de evaluatie van ‘Jong in Kleurrijk Brummen’ is het zorgnetwerk in Brummen langs de meetlat gehouden (zie bijlage 3b). Het toetsingsinstrument is het Gelders kader dat op verzoek van de provincie door
Spectrum is ontwikkeld. Daarin worden minimale kwaliteitseisen geformuleerd voor een Zorgadviesteam
(ZAT).
Na de evaluatie heeft een lokale conferentie Onderwijsachterstandenbeleid plaatsgevonden. Tijdens de
conferentie zijn enkele verbeterpunten genoemd voor het zorgnetwerk (ZNW), zoals de afstemming met
WSNS/PCL.
Deze zijn ook verwerkt in het voorliggende verbeterplan.
Huidige doelstelling
Het doel van het zorgnetwerk is primair de zorg dicht bij het kind (school of thuisnabij) te organiseren en
verwezenlijken van de zorgvraag. Secundair is het doel een bijdrage te leveren aan de beleidsvorming en
kwaliteitsverbetering van de leerlingenzorg en de jeugdzorg
Huidige samenstelling
Deelnemers van het ZNW zijn onderwijs (één interne leerlingenbegeleider, IB-er), Maatschappelijk werk,
jeugdverpleegkundige van de GGD, wijkverpleegkundige van het consultatiebureau, leerplichtambtenaar,
medewerker Bureau Jeugdzorg, taakaccenthouder jeugd van het plaatselijke team van de politie, opbouwwerker. Op afroep participeren andere organisaties waaronder peuterspeelzalen en GGNet. De
jeugdverpleegkundige van de GGD is tevens als coördinator aangesteld.
Verbeterpunten
Samenstelling
1. Het ontbreken van specifieke onderwijsdeskundige inbreng is geconstateerd. Voor een oplossing
wordt gedacht aan een koppeling met WSNS-verbanden / PCL (waarin ook Bureau Jeugdzorg
participeert en waar gewerkt wordt aan invoeringsplan passend onderwijs). De indicatie blijft via
PCL verlopen.
2. Er is een IB-er aanwezig in het huidige ZNW die de openbare scholen vertegenwoordigt maar
niet zozeer casuïstiek namens deze scholen inbrengt. Casussen worden ingebracht via de voorzitter/coördinator van het zorgnetwerk. Het katholieke en protestants christelijke onderwijs is helemaal niet vertegenwoordigd in het ZNW. Ook deze scholen moeten vertegenwoordigd worden
binnen het toekomstige ZAT.
Borging
3. Doelen van het zorgnetwerk en werkwijze op hoofdlijnen opnieuw vaststellen met betrokken partijen. De verantwoordelijkheden en de capaciteitsinzet van de deelnemers bepalen. Uiteindelijk
vastleggen in een convenant tussen betrokken partijen.
4. Bereikbaarheid en bekendheid ZNW vergroten door afspraken te maken over bereikbaarheid coordinator van het ZNW (bv e-mailadres), het opstellen van een informatiefolder voor o.a. ouders,
huisartsen en andere intermediairs. Verder wordt gedacht aan een draaiboek/protocol voor alle
scholen, geïllustreerd met een organogram.
5. Stimuleren inbreng van casuïstiek, bijvoorbeeld door per vergadering óók een roulerend Intern
leerlingbegeleider uit het onderwijs uit te nodigen en door het IB-netwerk om suggesties te vragen. Ook de inbreng van casuïstiek uit het lokale speciale onderwijs moet gestimuleerd worden.
Resultaatmeting
6. Opnieuw vaststellen van afspraken over periodieke rapportage over de effectiviteit van het ZNW
en de signalen voor beleidsvorming.
Registratie en overdracht
7. De gegevens/resultaten van het ZNW worden beter (eenduidig, niet dubbelwerk) geregistreerd
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- op basis van de doelstelling (opnieuw) vaststellen van registratiegegevens
- afstemmen gebruik van observatie/inventarisatieformulieren in onderwijsstructuur,
jeugdhulpverlening en zorgnetwerk (bijv. via HGPD en overdrachtsformulier OAB)
- afspraken maken over (schriftelijk vastleggen van) overdracht naar ZAT’s VO, ZAT VSO
en ZAT SO en terugkoppeling daaruit
- Bepalen of registratie-instrument hier volledig op aansluit
- Zonodig implementatie van aangepast registratie-instrument
Regie strategisch
8. Periodiek overleg op bestuurlijk niveau tussen de partners ontbreekt.
Lokaal bestaan diverse overleggen zoals OOGO of Lokale Educatieve Agenda en
projectgroep onderwijsachterstanden, studiegroep brede school. Maar een beleidsoverleg jeugd wordt in
Brummen gemist. Verbetering van de overlegstructuur is
een aandachtspunt voor het nieuwe
jeugdbeleid. In deze structuur kunnen een vast
aantal punten (strategisch/beleidsmatig) besproken worden zoals ZAT, Brede school,
CJG etc.
Casusregie
9. De zorgcoördinator van het ZNW heeft momenteel naast de rol van coördinator tevens de rol van
deelnemer aan het ZNW vanuit de JGZ. Deze twee rollen moeten losgekoppeld worden van elkaar. Uitgangspunt voor de functie van zorgcoördinator vormt het functieprofiel dat opgesteld is
vanuit het Gelders profiel. Partners zullen een coördinator aanstellen die geen directe deelnemer
is van het ZNW in Brummen.
Ambitie
• Drie ketens/cirkels (onderwijs, jeugdbeleid en justitie) met elkaar afstemmen. We hebben geconstateerd dat de provincie vanuit de wet op de jeugdzorg samen met de gemeenten (o.a regio
Oost-Veluwe incl. Brummen) heeft geïnvesteerd in Zorgadviesteams. Vervolgens hebben we geconcludeerd dat de onderwijsdeskundige inbreng in de ZAT's op lokaal maar ook op regionaal
(oost-veluwe) en provinciaal niveau (Gelderland) een aandachtspunt is. Het zorgnetwerk Brummen is ontwikkeld vanuit jeugdbeleid en jeugdzorg, onderwijs werkt aan zorgverbreding met onderwijsgeoriënteerden (WSNS) en veiligheidsketen werkt aan signalering risicokinderen met veiligheidsgeoriënteerden (JCO).
• Duidelijke link naar CJG: ZAT moet in de backoffice van CJG werken
• Afspraken maken met de huisartsen over melden en overdracht
• Cluster 4 onderwijs betrekken
• Het via politiesystemen zichtbaar krijgen van risicokinderen
• Plannen Bureau jeugdzorg om (gedeeltelijke) indicatiestelling in het zorgnetwerk te laten plaatsvinden.
Vastgesteld in de vergadering van de Stuurgroep van Zorgnetwerk naar Zorgadviesteam
op 16 september 2008, te Brummen
Door de leden van de Stuurgroep:
Y. ten Holder (SWB)
C. Weites (GGD Gelre-Ijssel)
M. van der Vegte (GGD Gelre-Ijssel)
P. Harmelink (Bureau Jeugdzorg)
H. van Nes (politie team Brummen-Eerbeek)
S. Scholten (stichting Archipel)
M. Schouten (WSNS)
R. Heitbrink (Verian)
H. Machiavello (gemeente Brummen)
A. Borninkhof (gemeente Brummen)
M. Wijsmuller (Spectrum)
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3b.

Zorgnetwerk Brummen langs de meetlat

Inleiding
Zorgnetwerken zijn ontstaan uit de landelijke afspraken over de aansluiting van de jeugdzorg op het onderwijs. Het betreft een externe zorgstructuur. Hoofdelementen daarvan zijn multidisciplinaire casusbesprekingen en schoolgerichte dienstverlening van de jeugdzorg. Landelijk zijn ze een begrip geworden
onder de naam Zorg Advies Teams (ZAT’s). Een ZAT is een goede manier om de zorg aan jeugdigen
met sociaal emotionele problemen, effectief te organiseren. Deze zorg gaat verder dan de mogelijkheden
van de schoolinterne zorg.
Minimale kwaliteitseisen
1. Samenstelling: deelnemers van het ZAT zijn: onderwijs, Maatschappelijk werk, JGZ, leerplicht en op
afroep BJz, politie.
2. Borging: De werkwijze is verankerd in een bestuurlijk convenant tussen onderwijs, gemeenten en
zorgaanbieder. Hierin zijn doelen, verantwoordelijkheden van de partners, de werkwijze op hoofdlijnen, capaciteitsinzet van de vaste deelnemers en financiering vastgelegd.
3. Resultaatmeting: er zijn afspraken over periodieke rapportage over de effectiviteit van het ZAT en de
signalen ten behoeve van beleidsvorming.
4. Regie strategisch: er is periodiek overleg op bestuurlijk niveau tussen de partners.
5. Casusregie: er is een ZAT- coördinator aangesteld die naast de organisatie van het ZAT-overleg belast is met de zorg voor de communicatie en effectieve en zorgvuldige werkwijze van het ZAT.
6. Registratie: er wordt gewerkt met een registratie-instrument.
7. Overdracht van casussen/ leerlingen i.v.m. de ‘doorgaande onderwijs-zorglijn’
8. Werkwijze procedureel: de ZAT-deelnemers hebben rolverdeling, privacyaspecten, registratie in een
protocol vastgelegd.
9. Werkwijze inhoudelijk: de procedure van aanmelding, bepreken van de casus, advisering, opvolging
en evaluatie zijn vastgelegd.
Op basis van bovenstaande 9 minimale kwaliteitseisen is de Brummense onderwijs-zorgstructuur langs
de Gelderse meetlat gelegd.
Meetlat
Samen met de coördinator is het zorgnetwerk Brummen aan de minimale kwaliteitseisen getoetst. Dat resultaten zijn eerst schematisch weergegeven. De kleuren hebben de volgende betekenis:
groen = gerealiseerd;
rood = niet;
geel = in ontwikkeling.
Na het schema volgt een toelichting van de meetresultaten in Brummen.
Kwaliteit strategisch
samenstelling

Borging

Resultaat meting

Regie strategisch

Kwaliteit operationeel
casusregie

registratie

Werkwijze procedureel
rolverdeling

Privacyprotocol

registratie

overdracht

Kwaliteit operationeel - Werkwijze inhoudelijk
aanmelding

Casus-bepreking
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Toelichting
Het zorgnetwerk Brummen opereert als een bovenschools ZAT voor het primair onderwijs dat alle scholen binnen de gemeente bedient. Daarom is besloten om de lokale naam zorgnetwerk (die tot verwarring
kan leiden) te wijzigen in Zorgadviesteam Brummen. Deelnemers van het ZAT zijn de instellingen die genoemd zijn bij de opsomming van de kwaliteitseisen. Tevens nemen deel aan het ZAT: structureel Bureau Jeugdzorg, opbouwwerk en op afroep peuterspeelzalen en GG-net. In Brummen is de jeugdverpleegkundige van de GGD als coördinator aangesteld. Zij organiseert de ZAT-bijeenkomsten en draagt
zorg voor de realisatie van het advies en voor de terugkoppeling.
De ZAT-deelnemers hebben rolverdeling, privacyaspecten, registratie, de procedure van aanmelding, bespreken van de casus, advisering, opvolging en evaluatie in een protocol vastgelegd. Er wordt gewerkt
met een registratieinstrument en er zijn afspraken over periodieke rapportage en evaluatie. De casusregie staat!
De strategische kwaliteit behoeft echter verbetering. Op bestuurlijk niveau vinden diverse overleggen
plaats tussen partners, maar nergens is het zorgnetwerk een vast agendapunt. De wijze waarop de overlegstructuren gestalte moeten krijgen wordt bij de ontwikkeling van het nieuwe jeugdbeleid besproken.
Daarnaast is de samenwerking niet verankerd in een bestuurlijk convenant. Binnen de werkgroep “zorgverbreding brede school” is dit verbeterpunt ook geconstateerd. De werkgroep pakt dit op. Het periodieke
overleg op bestuurlijk niveau ontbreekt eveneens en wordt meegenomen in het nog te sluiten convenant.
In de laatste jaarrapportage is door de coördinator geconstateerd dat de ingebrachte casussen per school
verschillen qua aantallen en inhoud. De oorzaak wordt gezocht in het feit dat het totale onderwijs door
slechts één vaste persoon is vertegenwoordigd. Het zorgnetwerk wil dit punt verbeteren door per vergadering óók een roulerend Intern Leerlingbegeleider uit het onderwijs uit te nodigen.
In de toekomst wordt het jaarverslag nog aangevuld met gegevens over instroom, doorstroom en herhaling van cliënten. Het formuleren van beleidsaanbevelingen zal jaarlijks een vast terugkerend punt op de
agenda worden.
De overdracht en terugkoppeling over de zorg tussen de ZATs van het voortgezet onderwijs en het lokale
zorgnetwerk heeft de aandacht van het zorgnetwerk. De gemeentelijke portefeuillehouders jeugd hebben
het punt ook opgenomen in het regionale uitvoeringsprogramma
Op regioniveau is ook aandacht gevraagd voor afstemming tussen de justitiële en de zorgketen. Binnen
de stedendriehoek is subsidie aangevraagd voor lokale coördinatie risicojeugd.
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Interne regiegroep
frequentie: 2x per jaar
deelnemers: burgemeester, 2 wethouders, afgevaardigd manager en verantwoordelijke beleidsambtenaren
doel: verslag uitbrengen/afstemming/toekomstvisie wat
betreft de gezamenlijke onderwerpen

De stuurgroepen brengen gezamenlijk een jaarverslag uit dat breed verspreid wordt
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Stuurgroep LEA
frequentie: 6x per jaar, waarvan 2x gezamenlijk met
externen
deelnemers:
schoolbesturen
wethouder gemeente
verantwoordelijk ambtenaar
externen:
directie kinderopvang en peuterspeelzalen
directie SWB

directie Thuiszorg
?
taken/verantwoordelijkheden:
1. signaleren op hoofdlijnen beleid en uitvoering
2. ontwikkelen van een visie op onderwijs
3. sturen op samenhang PG en SG Jeugd en Veiligheid
4. nieuwe activiteiten initiëren aan PG
5. actief volgen van regionale en landelijke ontwikkelingen
6. adviserend naar wethouder(s)/beleidsmedewerkers
7. actief informeren over ontwikkelingen eigen werkveld
8. ieder lid is verantwoordelijk voor afgesproken uitvoering
vanuit eigen organisatie
9. leden kunnen projectleider zijn voor uitvoering
projectplannen in PG
10. ontvangt rapportages van voortgang van PG terug

onderwerpen:

a
m
b
t
e
l
i
j
k
e

e
n

←→
a
g
e
n
d
a
u
i
t
w
i
s
s
e
l
i
n
g

onderwerpen:

taken/verantwoordelijkheden:
1. signaleren op hoofdlijnen beleid en uitvoering
2. ontwikkelen van een visie op veiligheid
3. sturen op samenhang PG en SG Jeugd en Onderwijs
4. nieuwe activiteiten initiëren aan PG
5. actief volgen van regionale en landelijke ontwikkelingen
6. adviserend naar wethouder(s)/beleidsmedewerkers
7. actief informeren over ontwikkelingen eigen werkveld
8. ieder lid is verantwoordelijk voor afgesproken uitvoering
vanuit eigen organisatie
9. leden kunnen projectleider zijn voor uitvoering
projectplannen in PG
10. ontvangt rapportages van voortgang van PG terug

Stuurgroep Veiligheid
frequentie:
deelnemers:
teamchef politie
commandant brandweer
managers Ruimte, Samenleving en Beheer
burgemeester
verantwoordelijk ambtenaar
directie SWB?

de beleidsambtenaren fungeren als linking pin tussen de stuurgroepen onderling en tussen alle andere afdelingen in het gemeentehuis
Stuurgroep Jeugd
frequentie: 3 tot 4x per jaar
deelnemers:
(managementniveau alle organisaties jeugd)
coördinator peuterspeelzalen
directie gezamenlijke kinderdagverblijven
directie SWB
manager JGZ Thuiszorg
regiomanager GGD Jeugdgezondheidszorg
teamchef politie
teamleider Bureau Jeugdzorg
verantwoordelijk ambtenaar

taken/verantwoordelijkheden:
1. signaleren op hoofdlijnen beleid en uitvoering
2. ontwikkelen van een visie op jeugd
3. sturen op samenhang PG en SG LEA en Veiligheid
4. nieuwe activiteiten initiëren aan PG
5. actief volgen van regionale en landelijke ontwikkelingen
6. adviserend naar wethouder(s)/beleidsmedewerkers
7. actief informeren over ontwikkelingen eigen werkveld
8. ieder lid is verantwoordelijk voor afgesproken uitvoering
vanuit eigen organisatie
9. leden kunnen projectleider zijn voor uitvoering
projectplannen in PG
10. ontvangt rapportages van voortgang van PG terug

onderwerpen:
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Onderwijsachtendenbeleid
Anti-segregatie en integratie
Inschrijvings- en toelatingsprocedures VO
Integraal Huisvestingsplan
Huisvestingsprogramma
Deelname aan ZAT
Schoolbegeleiding
Bewegingsonderwijs
Leerplicht/RMC/Schoolverzuim
Passend onderwijs
Brede School
Tussen- en buitenschoolseopvang
Nog aan te vullen
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Projectgroep van zorgnetwerk naar ZAT
frequentie:
deelnemers:
nog verder uit te werken

taken/verantwoordelijkheden:
Nog nader uit te werken, maar:
De trekker van de Projectgroepen informeert de
stuurgroep. Alle deelnemende partijen aan de
Projectgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor
terugkoppeling binnen hun eigen organisatie.

Projectgroep Onderwijsachterstanden
frequentie:
deelnemers:
coördinator peuterspeelzalen
1 schooldirecteur per bestuur
directie gezamenlijke kinderdagverblijven
nog verder uit te werken

taken/verantwoordelijkheden:
Nog nader uit te werken, maar:
De trekker van de Projectgroepen informeert de
stuurgroep. Alle deelnemende partijen aan de
Projectgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor
terugkoppeling binnen hun eigen organisatie.

Projectgroep Integrale Veiligheid en jeugd
frequentie:minimaal 2x per jaar
deelnemers:
wijkagenten
beleidsmedewerkers beheer, samenleving en staf
opbouwwerker SWB
evt. derden (woningstichtin e.d.)
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Huiselijk geweld
Halt
Weerbaarheid
Veilig Honk routes
Hangplekken, overlast op straat
buslijn 109
afstemming regionaal justitieel Casus Overleg
regionale afstemming RUP
jeugdoverlast
verkeersveiligheid
woonomgeving
uitgaansoverlast en alcohol en drugsgebruik
inbraken en voertuigcriminaliteit
overige criminaliteit (incl. georganiseerde)
veiligheid in winkelcentra en bedrijventerreinen
veilige infrastructuur
brandveiligheid gebouwen
APV
nog aan te vullen

taken/verantwoordelijkheden:
Nog nader uit te werken, maar:
De trekker van de Projectgroepen informeert de
stuurgroep. Alle deelnemende partijen aan de
Projectgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor
terugkoppeling binnen hun eigen organisatie.
Projectgroep IHP
frequentie:
deelnemers:
verder uit te werken

CJG
Sociale kaart
ZAT
Coördinatie van zorg
Verwijsindex
Aanpak echtscheidingsproblematiek
Homestart
Eigen kracht projecten
Opvoedingsspreekuur
JGZ maatwerkprojecten
regionale afstemming/RUP
regionale afstemming jeugdgezondheidszorg
SMW
Maatschappelijke stages
VO
Speelvoorzieningen
afstemming regionaal platform jeugd
afstemming regionaal ambtelijk/bestuurlijk overleg jeugd
nog aan te vullen

Projectgroep CJG
frequentie:
deelnemers:
verder uit te werken

taken/verantwoordelijkheden:

De projectgroepen brengen verslag uit aan de stuurgroep waaronder zij vallen.
De projectgroepen blijven bestaan zolang beleid en uitvoering afgestemd dienen te worden.

taken/verantwoordelijkheden:

Projectgroep Buslijn 109
frequentie: 2x per jaar
deelnemers:
Gemeente Apeldoorn en Brummen
Politie Apeldoorn en Brummen
Vervoerder
2 scholen in Apeldoorn
leerlingen van de scholen
SWB
OM

Zorg Advies Team (ZAT)
frequentie:
deelnemers:
verder uit te werken

taken/verantwoordelijkheden:

Projectgroep Anti Segregatie
frequentie:
deelnemers:
verder uit te werken

taken/verantwoordelijkheden:

PG Zorgmijdersoverleg
frequentie:
deelnemers:
verder uit te werken

taken/verantwoordelijkheden:

taken/verantwoordelijkheden:

PG Brede School
frequentie:
deelnemers:
verder uit te werken

taken/verantwoordelijkheden:

taken/verantwoordelijkheden:

PG Horeca
frequentie:
deelnemers:
burgemeester
front vergunningen (senior plus vergunningverlener)
handhaving (handhavers)
staf (AOV)

Om samenwerking en communicatie te bevorderen:
Brede School Dag
frequentie: 1 x per jaar
Nieuwsbrief
frequentie: 1 x per jaar
Voortgangsrapportage
frequentie: 1 x per jaar
raakt alle drie stuurgroepen
raakt stuurgroep jeugd en onderwijs
raakt stuurgroep jeugd en veiligheid
raakt stuurgroep onderwijs en veiligheid
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