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Voorwoord.

Wij bieden u de beleidsnota jeugdbeleid 2007-2010 aan.
De nota sluit aan bij de landelijke en provinciale ontwikkelingen. Met deze nota willen wij een nieuwe
ambitieuze impuls geven aan het Barneveldse jongerenwerk.
De wetgever geeft een steeds belangrijkere rol aan de gemeenten op het gebied van het jeugdbeleid.
Jeugdbeleid is niet langer vrijblijvend. Het is verankerd in verschillende wetten, zoals de Wet op de
Jeugdzorg, de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
de Leerplichtwet, de Regionale Meld en Coördinatie Wet en Wet Kinderopvang. De voorgestelde
maatregelen zijn gerelateerd aan het convenant dat op 2 februari 2006 met de Provincie Gelderland is
gesloten en een regionale inventarisatie van het gerealiseerde jeugdwerk in 2005.
Het gemeentelijke jeugdbeleid wordt door de gemeenten gedeeltelijk uitgevoerd op basis van
landelijke regelgeving en is gedeeltelijk ook maatwerk voor de actuele plaatselijke situatie.
Het jeugdbeleid en het jeugdzorgbeleid kunnen niet op alle aspecten in een korte notitie behandeld
worden. Zowel in maatschappelijk als in wettelijk opzicht zijn er vele nieuwe ontwikkelingen die niet
allemaal in regelingen zijn vastgelegd. Wij hebben er voor gekozen om aan te sluiten bij de nieuwe
ontwikkelingen welke direct voortvloeien uit de wettelijke regelingen en de toenemende
verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien voor de gemeentelijke overheid.
In de nota jeugdbeleid 2007-2010 zijn voor de verschillende gebudgetteerde onderdelen die in 2007
worden uitgevoerd prestatie-indicatoren opgenomen. De prestatie-indicatoren voor de overige
gebudgetteerde onderdelen worden opgenomen in de Programmabegroting 2008 en volgende jaren.
Om het jeugdbeleid ook werkelijk gestalte te geven zal flink in de buidel moeten worden getast. De
bekostiging van het jeugdbeleid moet plaatsvinden binnen het kader van de algemene inkomsten van
de gemeente. Slechts in enkele gevallen kan worden terug gegrepen op overgangsbekostiging of
projectbekostiging van rijk of provincie.
Dit neemt niet weg dat wij de opdracht van de wetgever en ook het autonome gemeentelijke
jeugdbeleid serieus tegemoet willen treden. Aan de andere kant zullen wij ons beijveren voor een
adequate bekostiging door de rijksoverheid.

Barneveld, 14 november 2006.
Burgemeester en wethouders van Barneveld
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2.

WETTELIJK KADER.

2.1 Wet op de Jeugdzorg.
Met de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg op 1 januari 2005 is vastgelegd dat gemeentelijk
jeugdbeleid erin moet voorzien dat problemen zoveel mogelijk worden voorkomen (door licht
pedagogische hulp te verlenen) en als er toch problemen ontstaan, deze tijdig worden gesignaleerd
en in geval van ernstige problematiek worden doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg. De gemeente
heeft hiermee een belangrijke verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van preventie. Op
landelijk niveau (VNG, IPO, rijk en MO-groep) zijn afspraken gemaakt over de voorzieningen die er op
lokaal niveau tenminste moeten zijn. Deze zijn vastgelegd in de zogenoemde vijf functies preventief
jeugdbeleid. De gemeentelijke taken in dit kader zijn:
• Informatie geven aan ouders, kinderen en jongeren over opvoeden en opgroeien;
• Signaleren van problemen door instellingen als jeugdgezondheidszorg, onderwijs,
peuterspeelzalen, kinderopvang en jeugd- en jongerenwerk;
• Toegang tot het (gemeentelijk) hulpaanbod, beoordelen en toeleiden naar voorzieningen aan de
hand van een ‘sociale kaart’ voor ouders, kinderen, jongeren en verwijzers;
• Pedagogische hulp (advisering en lichte hulpverlening);
• Coördineren van zorg in het gezin op lokaal niveau.
De provincie is verantwoordelijk als er sprake is van ernstige opgroei- en opvoedproblemen (Bureau
Jeugdzorg en jeugdzorginstellingen). Tussen provincie en gemeenten zijn afspraken gemaakt over de
aansluiting en afstemming.

2.2 Wet Kinderopvang.
Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Deze wet gaat uit van een
vraaggestuurde financiering van de kinderopvang waarbij de ouders de middelen zelf in handen
krijgen. De financiering van de kinderopvang wordt overgelaten aan ouders, werkgevers en
rijksoverheid. Daarmee is de uitvoering van de kinderopvang niet meer een gemeentelijke taak. De
gemeente is nog wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. Het toezicht op de
kwaliteit wordt uitgevoerd door de GGD. Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijk voor het
doelgroepenbeleid, die binnen de wet nauw omschreven zijn.

2.3 Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid.
Per 1 januari 2003 zijn de gemeenten op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Gemeenten moeten in dat kader zorgen
voor de uitvoering van het zogenaamde basistakenpakket. Het basistakenpakket bestaat uit een
uniform en een maatwerkdeel. Het uniforme deel bevat activiteiten die op basis van de WCPV
gevraagd en ongevraagd aan alle kinderen moeten worden aangeboden. Het maatwerkdeel wordt
afgestemd op de specifieke lokale gezondheidssituatie en is vooral bedoeld voor kinderen die
opgroeien in risicovolle situaties. De bekostiging vindt plaats via een specifieke regeling (voor 0-4
jaar) en via gemeentelijke middelen (4-19 jaar). De uitvoering wordt gedaan door consultatiebureaus
en schoolartsendiensten (GGD). Uiteindelijk doel is het opheffen van de knip bij 4 jaar en de
totstandkoming van een integrale jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar. Buiten de medische
begeleiding verzorgen deze instellingen ook aanbod op het gebied van pedagogische begeleiding en
opvoedingsondersteuning. Eind 2006 worden de resultaten verwacht van de landelijke evaluatie van
de integrale jeugdgezondheidszorg.

2.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt ingevoerd per 1 januari 2007 en komt in de plaats van
een aantal bestaande wetten: de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten en delen van de
AWBZ. De WMO is erop gericht het mogelijk te maken dat iedereen, jong en oud, gehandicapt en niet-
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gehandicapt, autochtoon en allochtoon, mét en zonder problemen, volwaardig aan de samenleving
kan deelnemen. Prestatieveld 2 van de WMO heeft direct betrekking op het preventieve jeugdbeleid:
‘op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met
problemen met opvoeden’. Doelgroep zijn in de gemeente wonende jeugdigen – en in voorkomende
gevallen ook hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om
ontwikkelingsachterstand of (school)uitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op
de Jeugdzorg nog niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling
op in andere wetgeving vastgelegde taken, zoals de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en
de Leerplichtwet. Bij de invulling van dit prestatieveld ligt een duidelijke relatie naar de vijf
gemeentelijke functies preventief jeugdbeleid. In het sturingsadvies Koersen op het kind wordt
voorgesteld om de in het rapport aanbevolen ruimere verantwoordelijkheden voor de gemeentelijke
overheid wettelijk te verankeren in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

2.5 Leerplichtwet
In de leerplichtwet is het recht van jongeren in Nederland op onderwijs geregeld. Om zoveel mogelijk
te garanderen dat van dit recht ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt is schoolbezoek in dezelfde
wet verplicht gesteld. Jongeren zijn vanaf 5 tot en met 17 jaar verplicht om onderwijs te volgen en op
deze wijze een kwalificatie te halen. Onwettig schoolverzuim leidt tot een onderzoek van de
leerplichtambtenaar en kan sancties ten gevolge hebben. De leerplichtambtenaren werken veel
samen met Bureau Jeugdzorg en overige instellingen. Ook wordt er veel preventief gewerkt.

2.6 RMC-wet en regelgeving
Sinds 1994 is er de RMC-regelgeving van kracht geworden. RMC staat voor Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie en heeft als doel om binnen een bepaald gebied gemeenten samen te laten werken
bij de bestrijding van ongekwalificeerd voortijdig schoolverlaten. Achterliggend doel is dat geen
jongere de school verlaat zonder een diploma te hebben behaald op niveau startkwalificatie, dus
tenminste een opleiding niveau 2 MBO. Inmiddels is er een RMC-wet gekomen die in de plaats van
de regelgeving is getreden. Op grond van deze wet is er een geoormerkt budget beschikbaar voor de
uitvoering van de taken.
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3.

RELATIE MET (ANDERE) OVERHEDEN.

3.1 Rijksbeleid/Operatie Jong.
Operatie Jong is een in 2003 door de rijksoverheid gestart samenwerkingsproject van de ministeries
van VWS, Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs, Financiën, VROM en Sociale Zaken. Operatie
Jong heeft als primair doel het voorkomen van maatschappelijke uitval van jeugdigen door het
verbeteren en versterken van de ontwikkelingsketen voor de jeugd.
In april 2006 heeft de commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid in het sturingsadvies Koersen op het
kind een aantal voorstellen gedaan om de inrichting van het jeugdbeleid en de daarmee
samenhangende verantwoordelijkheden te vereenvoudigen en te verbeteren. Het rapport bevat een
groot aantal aanbevelingen om de huidige knelpunten in het jeugdbeleid op te lossen. Belangrijkste
uitgangspunt van het sturingsadvies is dat het kind centraal staat bij de herinrichting van het
jeugdbeleid.
Het huidige kabinet heeft in een reactie op het advies de grotere rol die aan de gemeenten wordt
toegekend in het kader van het jeugdbeleid, onderschreven. Deze rol vertaalt zich in de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van gemeenten voor de inrichting van een Centrum voor Jeugd en Gezin en het
functioneren van de Zorg- en Adviesteams. Andere concrete punten die het huidige kabinet nog wil
realiseren zijn de invoering van het elektronische kinddossier, de verwijsindex jeugd en de
beschikbaarheid van een landelijke jeugdmonitor in 2007.
Het huidige kabinet zal zich niet buigen over de vraag of de bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling op het terrein van de geïndiceerde jeugdzorg moet veranderen. Deze aanbeveling wordt
doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Wel wordt het advies overgenomen om de licht ambulante
hulp die nu onder de provinciale, geïndiceerde jeugdzorg valt in 2008 onder te brengen in het
gemeentelijke, niet-geïndiceerde domein. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om alle lichte vormen van
hulp dichtbij de jeugdigen en hun ouders én dichtbij de signaleerders aan te bieden.

3.2 Provinciaal beleid.
De Provincie Gelderland streeft in het Beleidskader Jeugd 2005-2008 ‘Kiezen voor de Gelderse jeugd:
ruimte en richting’ naar een vraaggestuurd en onderling op elkaar aansluitend aanbod dat aan de
ontwikkeling van jongeren ruimte geeft door het versterken van de ontwikkelingsmogelijkheden van
jongeren, het tegengaan van uitval en het zo vroeg mogelijk herstellen van ontsporing. De provincie
heeft de verantwoordelijkheid voor de (geïndiceerde) jeugdzorg. Daarnaast is de provincie als
regisseur verantwoordelijk voor de samenhang in de gehele zorgketen voor de jeugd. Dit omvat de
aandacht voor de jongere vanaf de algemene preventieve zorg tot reclassering. Het betreft
opvoedingsondersteuning, schoolbegeleiding, jeugdzorg en jeugddetentie.
De provincie heeft voor de ontwikkeling en de uitvoering van het jeugdbeleid gekozen voor een
regionale benadering. Een belangrijk instrument daarbij zijn de regionale platforms jeugdbeleidjeugdzorg. In dit platform nemen naast gemeenten en provincie lokale en regionale instellingen deel
die een aanbod verzorgen op deze beleidsterreinen. Vanuit het platform worden suggesties en
aanbevelingen gedaan over de invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheden voor de
samenhang in het algemeen en preventief jeugdbeleid.
Met de gemeenten zijn op regionaal niveau convenanten afgesloten waarin afspraken worden
gemaakt over de inzet van Bureau Jeugdzorg, het versterken van het preventief aanbod en het
realiseren van een adequate aansluiting tussen de geïndiceerde jeugdzorg en de lokale
voorzieningen. Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld in een bestuurlijk
overleg tussen gemeenten en provincie.
Eén van de wettelijke taken van BJZ is de zogenoemde ‘aansluitingstaak’. Deze aansluitingstaak
houdt onder meer in dat BJZ ondersteuning biedt aan algemene en onderwijsvoorzieningen bij het
vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen en hun ouders. Bij de invulling van deze taken
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gaat het om de specifieke deskundigheid van BJZ met betrekking tot problematische opgroei- en
opvoedsituaties. De financiering vindt plaats vanuit de reguliere middelen van Bureau Jeugdzorg.
De deelname van BJZ aan de zorgadviesteams in voortgezet en primair onderwijs valt onder deze
taak. Daarnaast heeft BJZ een advies- en consultatiefunctie voor de lokale (onderwijs)instellingen en
worden trainingen georganiseerd op het gebied van deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten
van hulpverlenende instellingen en onderwijsleerkrachten. Het gaat dan met name om
deskundigheidsbevordering in het signaleren van complexe probleemsituaties en motiveren en
toeleiden van jeugdigen en/of hun ouders naar hulpverlening.
In het convenant is afgesproken dat gemeenten en BJZ jaarlijks nadere afspraken maken over de
invulling van de aansluitingstaak.

3.3 Regionaal beleid.
De gemeente Barneveld werkt op het gebied van de jeugdgezondheidszorg en de afstemming tussen
jeugdbeleid/jeugdzorg samen met de gemeenten Ede, Wageningen, Nijkerk en Scherpenzeel in de
regio West-Veluwe/Vallei. Afstemming met de provincie, de lokale hulpverleningsinstellingen en de
regionale jeugdzorginstellingen vindt plaats binnen het Platform jeugdbeleid/jeugdzorg West-Veluwe.
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4. PREVENTIEVE ONDERSTEUNING JEUGD/ OPVOEDINGSONDERSTEUNING

4.1 Inleiding
In de loop van de tijd is opvoeden steeds complexer geworden, wat onder andere een gevolg is van
de steeds complexer wordende maatschappij. Aan ouders worden hogere eisen gesteld ten aanzien
van opvoeden. Ook aan kinderen worden in een steeds complexer wordende (opvoedings)omgeving
hoge eisen gesteld. De opvoedingsomgeving is dan ook een belangrijke factor in de ontwikkeling van
een kind tot een evenwichtige volwassene. In dit hoofdstuk wordt dit uitgewerkt in relatie tot preventief
jeugdbeleid. Uitgangspunt voor preventief jeugdbeleid is het versterken van de sociale binding en de
eigen kracht van ouders en jeugdigen thuis, op school en in de woonomgeving. Preventief jeugdbeleid
is gericht op een sluitende keten rondom diverse voorzieningen waar ouders en jongeren gebruik van
kunnen maken.
De zorg rond jeugdigen vormt een keten. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van
hun kinderen. Zij maken daarbij gebruik van algemene voorzieningen op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg, veiligheid en vrijetijdsbesteding. Op het moment dat kinderen extra steun nodig
hebben in hun ontwikkeling of ouders bij de opvoeding, is het de taak van de gemeente om
aanvullende ondersteuning te bieden. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de vijf gemeentelijke
functies preventief jeugdbeleid.
In 2004 heeft op initiatief van het regioplatform afstemming jeugdbeleid-jeugdzorg een inventarisatie
plaatsgevonden van het aanbod in de regio West-Veluwe op het brede terrein van het jeugdbeleid
voor 0-25 jarigen. De inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de vijf gemeentelijke
functies. Bij de presentatie van de gegevens eind 2004 kwam naar voren dat er in de regio met
betrekking tot deze functies al veel activiteiten plaatsvinden.
Een geactualiseerd overzicht van het aanbod in Barneveld is opgenomen in bijlage 1.

4.2 Bestaand beleid in het kort
4.2.1

Jeugdgezondheidszorg 0-19

De jeugdgezondheidszorg (jgz) speelt een belangrijke rol binnen het gemeentelijk preventief
jeugdbeleid. Het is een laagdrempelige voorziening voor kinderen, jeugdigen en hun ouders en heeft
een bereik van bijna 100% van de 0-19 –jarigen.
De jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen wordt uitgevoerd door de afdelingen JGZ van de Stichting
Kruiswerk West-Veluwe (jgz 0-4) en Hulpverlening Gelderland Midden (4-19).
De jgz ondersteunt ouders en/of verzorgers bij het zo gezond mogelijk laten opgroeien en volwassen
worden van kinderen en jeugdigen. Men richt zich daarbij zowel op de lichamelijke en psychosociale
ontwikkeling van kinderen, alsook op het systeem waarvan deze kinderen deel uitmaken. Het
productenaanbod is gebaseerd op het Basistakenpakket JGZ 0-19 jaar, de landelijke Richtlijn
Contactmomenten en de richtlijnen van de inspectie voor de gezondheidszorg. Deze wettelijke taken
sluiten aan bij de vijf gemeentelijke functies preventief jeugdbeleid.
Binnen het basistakenpakket wordt onderscheid gemaakt tussen het uniforme en het maatwerkdeel.
Het uniforme deel moet aan alle kinderen worden aangeboden. Hieronder vallen o.a. de periodieke
gezondheidsonderzoeken op het consultatiebureau en in het primair en voortgezet onderwijs. De
periodieke gezondheidsonderzoeken vinden plaats op cruciale momenten in de ontwikkeling van
kinderen. Hierdoor kunnen gezondheids- en ontwikkelingsproblemen in een vroegtijdig stadium
worden gesignaleerd, bespreekbaar gemaakt en aangepakt. De deelname van HGM in de
zorgadviesteams bij het voortgezet onderwijs valt eveneens onder het uniforme deel.
Binnen het maatwerkdeel heeft de gemeente enige beleidsvrijheid in de keuze van producten en de
doelgroepen. In de praktijk blijkt een scheiding tussen uniform en maatwerk deel vaak niet aan te
brengen. Daar waar het van toepassing is vindt over de invulling van de producten afstemming plaats
tussen KWV en HGM en/of andere samenwerkingspartners. De invulling van het maatwerk deel vindt
plaats in overleg met de gemeenten. Producten die binnen het maatwerk deel vallen zijn de
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huisbezoeken op maat door wijkverpleegkundige of pedagoog, deelname aan zorgnetwerken,
ondersteuning van consultatiebureauteams bij de aanpak van vermoedens van kindermishandeling en
een preventief taalstimuleringsprogramma Boekenpret en de logopedische screening op 5 jarige
leeftijd.
Het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-19 wordt op landelijk niveau in 2007 geëvalueerd.
Beleidsdoel: het bevorderen en bewaken van gezondheid, groei en ontwikkeling van zuigelingen en peuters en jeugdigen, het signaleren van risico’s en het
adviseren bij opvoedvragen.
Uitvoering basistakenpakket uniform deel:
Stichting Kruiswerk West-Veluwe: € 729.052,-Hulpverlening Gelderland Midden: € 262.141,-Uitvoering basistakenpakket maatwerk deel:
Stichting Kruiswerk West-Veluwe: € 53.020,-Hulpverlening Gelderland Midden: € 90.000,--

€ 1.134.213

4.2.2 Algemeen maatschappelijk werk
Het algemeen maatschappelijk werk is een brede basisvoorziening voor psychosociale problematiek
en wordt uitgevoerd door de Hervormde Diaconale Stichting en Maatschappelijk Werk Veluwe/Alert.
In het verleden maakten weinig jeugdigen gebruik van het aanbod van het algemeen maatschappelijk
werk omdat de licht ambulante hulpverlening aan jeugdigen werd uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg.
Sinds de invoering van de Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005 richt Bureau Jeugdzorg zich nog
uitsluitend op de geïndiceerde zorg. Dit heeft tot gevolg dat de lichtere hulpvragen op het gebied van
opgroeien en opvoeding en de vraag naar sociale vaardigheidstrainingen terecht komen bij het
algemeen maatschappelijk werk. Binnen de huidige formatie is het niet mogelijk de toename in het
aantal hulpaanvragen op te vangen.
Van de provincie Gelderland is voor het jaar 2006 een subsidiebedrag van € 21.677,-- ontvangen voor
de ‘Uitvoering gemeentelijke taken in de overgangsperiode Wet op de Jeugdzorg’.
Beleidsdoel: psychosociale hulpverlening aan mensen met problemen
Uitvoering amw:
Subsidie 2006 HdS: € 239.000,-Subsidie 2006 Maatschappelijk Werk Veluwe Alert: € 141.000,-Uitvoering sociale vaardigheidstrainingen 2006: € 13.500,-- (incidenteel)

4.2.3

€ 380.000

Bureau Jeugdzorg

Aansluitingstaken:
Bureau Jeugdzorg heeft een aantal wettelijke taken waar de lokale voorzieningen een beroep op
kunnen doen. Het gaat daarbij om deskundigheidsbevordering, advisering en ondersteuning van de
lokale instellingen en de deelname aan de zorgadviesteams in het onderwijs. Deze aansluitingstaken
worden gefinancierd uit het budget van Bureau Jeugdzorg. In het convenant met de provincie is
vastgelegd dat gemeenten en provincie afspraken maken over de invulling van deze taken.
Lokale vestiging Barneveld:
Op dit moment is er een steunpunt van Bureau Jeugdzorg in Barneveld gevestigd (Jonkersweg).
Ouders kunnen daar terecht met vragen en problemen betreffende hun kinderen. Bureau Jeugdzorg
heft per 1 januari 2007 de locatie Barneveld op. Cliënten zullen dan naar Ede moeten gaan om
Bureau Jeugdzorg te bezoeken. Dit zal drempelverhogend werken. De dienstverlening door Bureau
Jeugdzorg in de scholen en op huisadres in Barneveld blijft uiteraard gewoon bestaan. Een Centrum
voor jeugd en gezin, waarin Bureau Jeugdzorg samen met collega-instellingen als de
jeugdgezondheidszorg en het algemeen maatschappelijk werk participeert, kan dit gat ondervangen
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en de cliënten uit de gemeente in Barneveld hulp bieden. Tijdelijk kan misschien een oplossing
worden gevonden in de vorm van een spreekuur binnen het jongerencentrum.
Jeugd Preventie Team:
Het Jeugd Preventie Team (JPT) is een gezamenlijk project van Bureau Jeugdzorg en de gemeenten
in de regio West-Veluwe. Het aanbod van het JPT sluit aan bij drie van de vijf gemeentelijke functies
preventief jeugdbeleid (signalering, toeleiding en licht pedagogische hulp). Doel van het JPT is het
voorkomen of terugdringen van jeugdcriminaliteit door een betere aansluiting tussen signalering van
meervoudige problematiek en vroegtijdige hulpverlening op vrijwillige basis. Jongeren en ouders
worden opgezocht in hun eigen sociale omgeving.
Het JPT richt zich op jongeren die risicovol gedrag vertonen (jeugdigen van wie nog geen delicten
bekend zijn), first offenders en licht criminele jongeren.
De uitgangspunten van het JPT zijn: snel actie ondernemen, geen wachtlijsten, kortdurend,
outreachend, een passend aanbod, een integrale aanpak en samenwerking met anderen. De kern ligt
erin dat het JPT een preventieve manier van werken voorstaat met korte lijnen naar de voorliggende
voorzieningen.
Het project wordt gefinancierd door Bureau Jeugdzorg (60%) en de 5 regiogemeenten WestVeluwe/Vallei (40%). De totale kosten bedragen € 176.000,--.
Beleidsdoel JPT: voorkomen en terugdringen jeugdcriminaliteit
Subsidie aandeel gemeente Barneveld: € 14.900,--

4.2.4

Gelders Centrum voor Verslavingszorg De Grift

In de regio West-Veluwe worden door De Grift diverse lokale en regionale activiteiten uitgevoerd op
het gebied van preventie en monitoring. De uitgevoerde projecten vinden plaats op verschillende
domeinen (zoals vrije tijd, zorg en hulp, school en thuis) en richten zich op uiteenlopende doelgroepen
(o.a. leerlingen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, uitgaanders, hangplekjongeren, ouders en
opvoeders). Bij de ontwikkeling van het aanbod wordt in toenemende mate ingespeeld op de vraag
vanuit de gemeenten. Bij het uitzetten van de interventies wordt veelal samengewerkt met
(beroeps)krachten die rechtstreeks in contact staan met jongeren. Belangrijke samenwerkingspartners
zijn de jeugdhulpverlening, het jeugd- en jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs
en(speciaal) onderwijs. Naast de regionale activiteiten worden in de gemeente Barneveld een aantal
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor scholen en voor keetbezoekers en is voor 4 uur per
week outreachend veldwerk beschikbaar ten behoeve van overlastgevende jongeren.
De hierboven genoemde regionale en lokale activiteiten worden gefinancierd uit de doeluitkering die
de gemeente Ede van het rijk ontvangt voor de regio West-Veluwe.
Het spreekuuradres in Barneveld bij de Veluwehal is in 2005 gesloten omdat de privacy van de
cliënten onvoldoende was gewaarborgd. Pogingen om een nieuw adres te vinden hebben tot heden
geen resultaat opgeleverd. Dit betekent dat de cliënten uit Barneveld worden verwezen naar Ede voor
screening en vervolgbehandeling. Incidenteel vindt een huisbezoek plaats als de cliënt niet in staat is
naar Ede te komen. Bij dit onderdeel moet worden vermeld dat de inzet van De Grift niet alleen geldt
voor de jeugd maar voor de Barneveldse inwoners in het algemeen.
Beleidsdoel: voorkomen en terugdringen van verslavingsproblematiek

€ 25.000,--

Lokaal spreekuur
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4.3 Uitbreiding bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen (ten laste van nieuwe budget)

4.3.1

Jeugdgezondheidszorg 0-19

4.3.1.1 Pedagogisch spreekuur jeugdgezondheidszorg
Het opvoedingsspreekuur is een laagdrempelige voorziening waar ouders met kinderen in de leeftijd
van 0-12 jaar terechtkunnen voor ondersteuning en lichte hulp bij opvoedingsvragen- en problemen.
De pedagogische advisering is gericht op het voorkomen dat opvoedingsvragen- en spanningen
uitgroeien tot problematische situaties die de ontwikkeling van het kind belemmeren. Gelet op de
specifieke problematiek van 12+ verdient het aanbeveling voor deze doelgroep een aparte voorziening
te treffen.
Het spreekuur wordt in het kader van de integrale jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door de
jeugdgezondheidszorg 0-4 en de jeugdgezondheidszorg 4-19 gezamenlijk. Over de werkwijze, locatie
en frequentie moeten nadere afspraken worden gemaakt met beide instellingen.
Beleidsdoel: jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid bieden van kortdurende Jaar: 2008
advisering en lichte hulpverlening in het kader van opvoed- en opgroeivraagstukken
waardoor (ernstige)problemen worden voorkomen
Inzet pedagoog KWV 3 uur per week à € 60,-Inzet wijkverpleegkundige of arts HGM 3 uur per week à € 48,75 resp. € 69,-Kosten

€ 20.125,-- S

4.3.1.2 Oudercursussen en themabijeenkomsten
Iedere ouder wil af en toe advies bij het opgroeien en het opvoeden van zijn kind. Oudercursussen of
themabijeenkomsten kunnen dit bieden. Doel van een oudercursus is dat ouders meer kennis en
vaardigheden verwerven op het terrein van opvoeden. Zij hebben daarbij vooral veel steun aan de
uitwisseling van ervaringen met andere ouders. In de praktijk is gebleken dat oudercursussen een
belangrijke plaats innemen in het structurele aanbod van opvoedingsondersteuning. In de landelijke
media wordt zelfs herhaaldelijk gedebatteerd over een verplichte oudercursus voor ouders die hun
(wettelijke) opvoedtaak niet vervullen.
Binnen het maatwerk deel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 worden diverse
cursussen en groepsbijeenkomsten georganiseerd. Ook Hulpverlening Gelderland Midden heeft in
haar maatwerkaanbod een aantal oudercursussen opgenomen. Binnen het maatwerk deel van het
basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4-19 zijn hiervoor echter geen middelen beschikbaar. Vanuit
de ervaringen van de medewerkers wordt vooral een cursus ‘Beter omgaan met pubers’ aanbevolen.
Met name op het moment dat leerlingen (vanuit de kernen) de overstap maken naar het voortgezet
onderwijs ontstaan problemen in de relatie tussen ouders en hun kinderen.
Beleidsdoel: versterken van zelfvertrouwen van ouders en vergroten van Jaar: 2008
vaardigheden bij de opvoeding
2 cursussen
Kosten

€ 3.000,-- S

4.3.1.3 Elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorg
Op dit moment registreert de jeugdgezondheidszorg in een papieren dossier. Informatieoverdracht bij
bijvoorbeeld verhuizing van kinderen vindt niet of onvoldoende plaats. Daarnaast wordt de informatie
in het dossier slechts in beperkte mate geraadpleegd door de moeizame toegankelijkheid van de
gegevens.
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De belangrijkste doelstelling voor de invoering van het elektronisch kinddossier is: het zo goed
mogelijk in beeld brengen van alle kinderen (beter en sneller signaleren van risico’s, voorkomen dat
kinderen buiten beeld raken, beter en sneller ontsluiten van relevante informatie voor andere
zorgverleners). Het ministerie heeft gekozen voor één gemeenschappelijk registratiesysteem van alle
gegevens die de jeugdgezondheidszorginstellingen in de loop der jaren over een kind verzamelen.
Met ingang van 2009 zijn de jeugdgezondheidszorginstellingen wettelijk verplicht om te werken met
het gemeenschappelijke systeem. De minister gaat er vanuit dat het systeem in 2008 al operationeel
is. Voor de implementatie is een bedrag beschikbaar gesteld van € 20 miljoen. De structurele kosten
moeten worden gefinancierd uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (jgz 4-19) en de
Regeling Specifieke Uitkering (jgz 0-4).
Beleidsdoel: door verbetering van de registratie en het signaleren van problemen bij Jaar: 2008
jongeren voorkomen dat kinderen buiten beeld raken
Gemeente is verantwoordelijk; financiële consequenties zijn nog niet duidelijk
Kosten

pm

4.3.1.4 Verwijsindex
Kinderen en jongeren met problemen hebben vaak te maken met een opeenstapeling van problemen.
Bij de oplossing daarvan zijn vaak verschillende instellingen betrokken. De Verwijsindex is een icttoepassing die meldingen van problemen met jongeren (risicosignalen) registreert. Komen er
meerdere meldingen binnen over een jongere dan worden de betrokken instellingen actief
geïnformeerd over elkaars melding. Op deze wijze kunnen hulpverleners effectief en doelgericht
samenwerken om de betreffende jongere te helpen. De Verwijsindex bevat geen inhoudelijke
informatie over de aard van het probleem en de behandeling. Er staat alleen dàt er een (risico)contact
geweest is met een jeugdige. De inhoudelijke informatie zit in de dossiers van de afzonderlijke
instellingen.
De verwijsindex wordt ontwikkeld door het ministerie van VWS. De gemeenten moeten de
verwijsindex gaan toepassen en afspraken maken met de lokale instellingen. De verwachting is dat
veel gemeenten het beheer van de verwijsindex zullen onderbrengen bij de jeugdgezondheidszorg.
Het ministerie heeft voor de implementatie eenmalig een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld.
Over de (financiële) voorwaarden vindt nog overleg plaats tussen het ministerie en de VNG. Het
ministerie heeft in ieder geval toegezegd zorg te dragen voor een goede koppeling met het
elektronisch kinddossier. Aan de verwijsindex zullen echter meerdere systemen gekoppeld worden
zoals die van de politie en de leerplichtadministratie. Gestreefd wordt naar een geleidelijke
implementatie vanaf 2007.

Beleidsdoel: effectieve en doelgerichte samenwerking tussen hulpverlenende Jaar: 2008
organisaties bij jeugdigen met problemen op meerdere gebieden
Gemeente is verantwoordelijk; structurele kosten nog niet in beeld
Kosten

pm

4.3.2 Algemeen maatschappelijk werk

4.3.2.1 Uitbreiding algemeen maatschappelijk werk
Door de invoering van de Wet op de Jeugdzorg is de licht ambulante hulpverlening welke voordien
werd uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid
gebracht. Deze taakverschuiving heeft een druk gelegd op het lokale hulpverleningsaanbod. Met

13

name het algemeen maatschappelijk werk wordt vanaf 2005 geconfronteerd met een duidelijke
toename van het aantal hulpvragen.
Het algemeen maatschappelijk werk is een brede basisvoorziening voor psychosociale problematiek
en de aangewezen voorziening om de hulpverlening aan jongeren uit te voeren. Juist ook omdat de
problematiek met jeugdigen vaak plaats vindt binnen respectievelijk invloed heeft op het gezin. Om de
stijging van het aantal hulpvragen opgroei- en opvoedproblematiek waarmee het algemeen
maatschappelijk werk het afgelopen jaar is geconfronteerd op te kunnen vangen is structurele
uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Deze problematiek zal worden meegenomen bij de
prestatieafspraken die jaarlijks met het amw worden gemaakt.
Beleidsdoel: het voorkomen van (ernstige) opvoed- en opgroeiproblemen door het Jaar:
vergroten van de competenties van jeugdigen en hun gezin
2007/2008
Start gefaseerde uitbreiding formatie amw
Kosten

€ 80.000,-- S

Prestatie-indicatoren algemeen maatschappelijk werk:
- aantal cliënten
- kenmerken van de cliënten (geslacht, leeftijd, woonplaats, primaire leefsituatie, onderlinge
relaties cliëntsysteem, hulpverleningsverleden)
- wijze waarop contact tot stand kwam
- aard van de problematiek
- kenmerken van de hulpverlening (werkwijze tijdens hulpverlening, reden einde hulpverlening
en verwijzingen, type contact, duur hulpverlening)

4.3.2.2 Sociale vaardigheidstrainingen door algemeen maatschappelijk werk
In het kader van de Wet op de Jeugdzorg is Bureau Jeugdzorg met ingang van 1 januari 2005 gestopt
met het aanbod van sociale vaardigheidstrainingen voor basisschoolleerlingen. Deze trainingen
voorzien al jaren in een vraag van ouders en scholen en mogen niet ontbreken in het aanbod nietgeïndiceerde jeugdhulpverlening.
De amw instellingen beschikken inmiddels over de deskundigheid om deze trainingen te geven. Zij
hebben in 2006 drie trainingen uitgevoerd, bij wijze van overgangsjaar gefinancierd uit een bijdrage
van de provincie. Naast trainingen voor basisschoolleerlingen bestaat er ook structureel behoefte aan
trainingen voor 12-18 jarigen.

Beleidsdoel: door het aanleren van sociale vaardigheden bevorderen dat Jaar:
kinderen/jeugdigen op een ontspannen manier contact hebben met hun 2007/2008
omgeving/leeftijdgenootjes
3 trainingen 6-12/ 1 training 12-18 à € 4.500,-- per training
Kosten

€ 18.000,-- S

Prestatie-indicatoren sociale vaardigheidstrainingen:
- aantal deelnemers
- wijze waarop aanmelding tot stand kwam

4.3.2.3 Hulp aan kinderen in echtscheidingssituaties
De gemeente moet sneller hulp bieden als een kind bij de scheiding van zijn ouders
ontwikkelingsproblemen krijgt. Dit schrijft de staatssecretaris van VWS begin augustus in een brief aan
de Tweede Kamer. De echtscheidingsgerelateerde hulp aan kinderen hoort thuis in het gemeentelijk
preventief jeugdbeleid. Jaarlijks maken ruim 50.000 kinderen een scheiding mee. Uit onderzoek is
gebleken dat een moeilijk verlopende scheiding waarbij veel conflicten spelen nadelige gevolgen kan
hebben voor de ontwikkeling van het kind. Uit een landelijke inventarisatie is gebleken dat specifiek op
scheiding gerichte hulp vooral op ouders is gericht. Direct preventief hulpaanbod voor kinderen is zeer
beperkt aanwezig. Bovendien is het aanwezige hulpaanbod versnipperd. Het ministerie laat
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onderzoek doen naar de effectiviteit van het hulpaanbod en zonodig het ontwikkelen van een
interventie voor ouders en kinderen.
De VNG is van mening dat als het rijk extra inspanningen van de gemeenten wil voor bepaalde
doelgroepen daar een financiële compensatie bij hoort.
Ook in de gemeente Barneveld komen bij het algemeen maatschappelijk werk veel signalen binnen
over kinderen van gescheiden ouders. Met de instellingen vindt overleg plaats over financiering van
het hulpaanbod.
Beleidsdoel: snelle en adequate vroegsignalering en toeleiding naar hulpaanbod
om ouders en kinderen vroegtijdig te bereiken

Jaar 2008

1 training voor 10-12 kinderen
Kosten

€ 4.500,--

4.3.3 Project Home Start
Home-Start is een programma dat ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders
met jonge kinderen door ervaringsdeskundige vrijwilligers. De vraag van het gezin staat centraal. Het
programma is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van de ouders en het versterken van
hun sociale relatie. Het is een laagdrempelige voorziening voor opvoedingsondersteuning, waarmee
de gang naar professionele hulpverlening in veel gevallen voorkomen kan worden.
Home-Start is een preventieve voorziening op het snijvlak van (jeugd)gezondheidszorg,
(jeugd)hulpverlening en (jeugd)welzijn en sluit aan bij de basisgedachte van de WMO met betrekking
tot de eigen verantwoordelijkheid van de burger en het organiseren van steun in de eigen sociale
omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat Home-Start kan worden aangemerkt als een veelbelovend
en effectief programma.
Vanuit een inventarisatie door verschillende betrokken lokale organisaties is de behoefte aan een
project Home-Start in de gemeente Barneveld aangetoond.
De mogelijkheden om subsidie aan te vragen bij de Provincie Gelderland in het kader van de
Subsidieregeling Sociaal Beleid Gelderland 2004 (paragraaf 3 Afstemming Jeugdzorg-Jeugdbeleid)
worden onderzocht.
Beleidsdoel: voorkomen van (ontwikkelings)achterstanden bij jeugdigen door de Jaar: 2008
inzet van getrainde vrijwilligers die extra ondersteuning bieden aan ouders met
jonge kinderen
Coördinator 0,5 fte € 36.500,-Ondersteuning vrijwilligers € 7.100,-Organisatie/kwaliteit € 13.000,-Kosten

€ 56.600,-- S

4.3.4 Zorgnetwerk 0- 4 jaar
Een van de speerpunten in het Convenant aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg is een dekkende
zorgnetwerkstructuur voor 0-19 jaar. In Barneveld ontbreekt nog een zorgnetwerk voor 0-4 jarigen. Het
is op dit moment niet vanzelfsprekend dat er tussen de hulpverlenende instellingen een uitwisseling
plaatsvindt over informatie die beschikbaar is over jeugdigen/ouders. Het is daardoor vaak moeilijk te
bepalen welke instantie aanspreekbaar is als er gaten vallen in de hulpverlening.
Aansluitend aan het zorgconsultatieteam in het primair onderwijs (pilot 1e halfjaar 2006) dient een
zorgnetwerk voor 0- 4 jarigen te worden ingesteld. Hoe eerder er extra aandacht is voor het kwetsbare
kind en zijn gezin hoe beter. Doel van het zorgnetwerk is om door uitwisseling van informatie te
bereiken dat
optimale opvoedingsondersteuning wordt geboden, dat wordt voorkomen dat
opvoedingsproblematiek escaleert en dat tijdig wordt doorverwezen naar geïndiceerde hulpverlening.
Vanuit efficiency overwegingen wordt gedacht aan een kleine vaste kern bestaande uit een
coördinator en een vertegenwoordiger vanuit de jeugdgezondheidszorg en het algemeen
maatschappelijk werk.
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Beleidsdoel: door gecoördineerde uitwisseling van informatie bevorderen dat in een Jaar: 2008
zo vroeg mogelijk stadium adequate hulp en ondersteuning en eventueel
doorverwijzing wordt geboden bij gesignaleerde problemen van een kind/gezin
Coördinator 4 uur per week à € 60,-Inbreng overige deelnemers pm.
Kosten

€ 12.500,-- S

4.3.5 Centrum voor Jeugd en Gezin
In het sturingsadvies ‘Koersen op het kind’ (projectbureau Operatie Jong) wordt gepleit voor een
resultaatgericht en effectief jeugdbeleid waarbij het belang van het kind centraal staat. Daarvoor is
een bundeling van taken in de uitvoering en vereenvoudiging van de aansturing noodzakelijk.
Vertrekpunt bij de invulling van de (overheids)taken zijn de behoeften van het kind aan begeleiding,
ondersteuning en bescherming. Voorgesteld wordt de voorzieningen die deze functies en taken
uitvoeren te bundelen in een laagdrempelig, eerstelijns centrum voor alle jeugdigen en hun ouders in
een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Uitgangspunt is dat door het tijdig en laagdrempelig geven van advies en informatie, het vroegtijdig
signaleren van problemen, het geven van licht ambulante hulp en ondersteuning en het uitvoeren van
de zorgcoördinatie kan worden voorkomen dat ouders/kinderen zijn aangewezen op geïndiceerde
zorg.
Het kabinet heeft dit advies overgenomen en hiervoor een bedrag van 13 miljoen beschikbaar gesteld.
Deze middelen zijn toegekend aan 7 grote steden op grond van het aantal risicogezinnen met jonge
kinderen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het centrum ligt bij de gemeente.
De lokale hulpverleningsinstellingen staan positief tegenover de totstandkoming van een Centrum
voor Jeugd en Gezin in Barneveld. Voorgesteld is om voor de uitvoering een projectgroep in te stellen
waar alle instellingen en de gemeente in deelnemen. Nadere uitwerking moet nog plaatsvinden.
Beleidsdoel: preventieve ondersteuning van jeugdigen met problemen met Jaar: 2009
opgroeien en hun ouders met problemen met opvoeden door een bundeling van
uitvoerende taken op het gebied van opvoeding en bescherming en preventieve
gezondheidszorg, georganiseerd in de nabije omgeving van ouder en kind

Kosten

4.3.6

€ 50.000,-- S

Eigen Kracht Conferentie (EKC)

De Eigen Kracht Conferentie (EKC) wordt ingezet bij problemen binnen een familie. De EKC is een
werkwijze waarbij ouders en kinderen de mogelijkheid hebben om samen met de mensen die zij zelf
uitkiezen een plan te maken voor de oplossing van hun problemen. De EKC staat voor besluitvorming,
het is geen hulpverlening. De verantwoordelijkheid voor het hulpplan ligt bij de familie. De hulpverlener
accepteert het plan als het veilig is en wettelijk toegestaan. Daarna werken familie en verwijzer samen
aan de uitvoering.
Uit onderzoek is gebleken dat door een grotere gerichtheid van familie en sociaal netwerk de instroom
naar de jeugdzorg wordt beperkt en de doorstroming binnen de jeugdzorg wordt versterkt.
De uitgangspunten van de EKC sluiten aan op uitgangspunten van de WMO met betrekking tot de
eigen verantwoordelijkheid van de burger en het zelf zoeken naar oplossingen voor problemen in de
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eigen sociale omgeving. Ook in de Wet op de Jeugdzorg ligt het accent op de draagkracht van
families. Versterking van de positie van de cliënt is de kern en de hulp moet vraaggestuurd zijn.
De provincie Gelderland heeft in het kader van het stimuleringsbeleid voor de invoering van de WMO
financiële middelen ter beschikking gesteld om de conferenties ook daadwerkelijk te doen
plaatsvinden. De gemeenten dienen op grond van deze regeling ook zelf zorg te dragen voor een deel
van de kosten.
Beleidsdoel: ondersteuning aan gezinnen met problemen met behulp van familie en Jaar: 2008
sociale netwerken
gemeentelijke bijdragen € 6.350,-- (2 conferenties)
(provinciale bijdrage € 9.500,-- voor 3 conferenties)
Kosten
4.3.7

€ 6.350,-- S

Overige ontwikkelingen

4.3.7.1 Herpositionering jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar
In (het uniforme deel van) het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg zijn drie contactmomenten (in
groep 2 en 5 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs) vastgelegd waarop de
schoolarts/wijkverpleegkundige de jeugdigen ziet. Na een volledig (school)jaar ervaring met de
uitvoering van het basistakenpakket is gebleken dat er onvoldoende tijd beschikbaar was om de
risicolijnen te volgen en om kinderen met problemen (buiten de drie contactmomenten) zorg te bieden.
In het kader van de voorbereiding van de begroting 2007 is door Hulpverlening Gelderland Midden
aangegeven dat een verhoging van de inwonerbijdrage noodzakelijk is om het basistakenpakket
jeugdgezondheidszorg op het afgesproken niveau te kunnen uitvoeren.
Daarnaast heeft Hulpverlening Gelderland Midden in april 2006 in een werkdocument ‘Het kwetsbare
kind centraal: Samen voor het resultaat’ een voorstel gedaan voor een andere invulling van het
basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Centrale gedachte daarbij is een accentverschuiving van de
huidige aanbodgerichte zorg naar een meer vraaggerichte risicozorg. Door een herschikking van
taken wordt meer ruimte vrijgemaakt voor de zorg voor risicokinderen. Deze nieuwe werkwijze sluit
aan bij de vraag van scholen, gemeenten en de eigen medewerkers.
In het voorjaar van 2007 zal het algemeen bestuur een besluit nemen over de invoering van de
nieuwe werkwijze en de financiering van jeugdgezondheidszorg. Deze besluitvorming kan
consequenties hebben voor de invulling van het maatwerk deel van het basistakenpakket.

4.3.7.2 Logopedie
Een goede spraak- en taalontwikkeling is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Recent
onderzoek
heeft
aangetoond
dat
vroegtijdige
ontdekking
en
behandeling
van
taalontwikkelingsstoornissen leidt tot minder problemen op het gebied van de mondelinge vaardigheid
op de schoolleeftijd en daarmee een gunstiger prognose voor de toekomst van het kind. Op dit
moment worden alle kinderen uit groep 2 bij het periodiek gezondheidsonderzoek door een
logopediste van Hulpverlening Gelderland Midden gescreend op taal- en spraakontwikkeling. Deze
screening zal op termijn worden ondergebracht bij de uniforme taken. Het ministerie van VWS heeft
stappen ondernomen om te komen tot een wettelijk screeningsinstrument. Op dit moment vindt de
financiering plaats vanuit het maatwerk deel van het basistakenpakket.
Uit de Rapportage Registratie Vroegsignalering 2005 (Kruiswerk West-Veluwe) blijkt dat 4,9 % van de
4-jarigen in de gemeente Barneveld een spraak taalachterstand heeft (binnen het hele
verzorgingsgebied van Kruiswerk West- Veluwe is dit 5,6%). Door het inzetten van een logopediste in
een eerder stadium (bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of het consultatiebureau) kunnen
risicokinderen zo vroeg mogelijk worden opgespoord en de kans op uitval worden verkleind. Tussen
betrokken instellingen vindt overleg plaats. Een aanpassing in de methode van screening kan
budgettair neutraal plaats vinden.
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4.3.7.3 Coördinatie van zorg/gezinscoaching
Coördinatie van zorg valt onder functie 5 van de gemeentelijke verantwoordelijkheden preventief
jeugdbeleid. Het gaat hier om de hulp aan gezinnen met meervoudige problemen waarbij meerdere
hulpverleners betrokken zijn. Bij coördinatie van zorg is er sprake van afstemming tussen de
hulpverleners die in één gezin werken en gezamenlijk afspraken maken over de hulpverlening voor of
met het gezin. afgestemd. Gezinscoaching is de meest intensieve vorm van coördinatie van zorg.
Hierbij treedt één van de hulpverleners op als vertrouwenspersoon naar het gezin. Deze gezinscoach
coördineert en bewaakt het plan en spreekt eventueel andere hulpverleners aan op hun
verantwoordelijkheden. Als het gezin of de jeugdige een indicatie voor geïndiceerde jeugdzorg heeft
ligt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van zorg bij BJZ.
Eind 2005 zijn de resultaten van het Experiment Gezinscoaching Gelderland bekendgemaakt.
Belangrijkste conclusie van het project is dat het inzetten van een gezinscoach bij een gezin met
meervoudige problemen lang niet altijd nodig is. Het maken van afspraken over de hulpverlening aan
een gezin coördinatie van zorg) is vaak al voldoende. BJZ en het algemeen maatschappelijk werk zijn
de instellingen die (samen) het beste zicht hebben op gezinnen met meervoudige problematiek.
In het convenant is afgesproken dat de gemeenten er voor zorgdragen dat in de bestaande lokale
netwerken afspraken worden gemaakt (en schriftelijk vastgelegd) over coördinatie van zorg als
meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken zijn.
Coördinatie van zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en provincie omdat
gezinnen met meervoudige problemen veelal hulp ontvangen van zowel gemeentelijk gefinancierde
als provinciaal gefinancierde instellingen. Over de verdere uitwerking van de functie gezinscoaching
moeten nog afspraken worden gemaakt. (planning 2006-2008)
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5.

PREVENTIEF JONGERENWERK.

5.1 Inleiding
Het uitgangspunt van succesvol jongerenwerk is, dat inventarisatie, contactlegging met jongeren en
ontwikkeling van activiteiten als een spiraal op elkaar betrokken blijven. Het tweede uitgangspunt is
doelgericht werken. Er moet een begin- en eindsituatie zijn. Het derde is het ontwikkelen van
netwerken met instanties en sleutelfiguren, die te maken hebben met jongeren.
De huidige werkwijze van het gemeentelijke jongerenwerk vinden wij succesvol. De jongerenwerkers
zijn sterk in de binding die kan worden gelegd met de verschillende doelgroepen en tussen de
doelgroepen en de maatschappij. De werkwijze is gebaseerd op gelijkheid, openheid, inspraak en
zelf-activering.
Jongeren voelen zich hierdoor op hun gemak en helpen bij het uitvoeren en organiseren van
activiteiten. Die participatie van jongeren is in onze werkwijze van essentieel belang. Zonder de hulp
van jongeren kunnen geen of weinig activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd.
Voor de andere kernen dan de kern Barneveld geldt, dat de groepen jongeren moeten kunnen terug
vallen op mensen in hun omgeving: ouders, bestuurders plaatselijk belang of bestuurders van
dorpshuizen.
Bevorderen van maatschappelijke participatie.
Er is een aantal maatschappelijke ontwikkelingen aan te wijzen, die de participatie van jongeren in de
maatschappij negatief beïnvloeden. Steekwoordgewijs zijn dit telematica, migratie, internationalisering,
informatica, schaalvergroting, individualisering, verzakelijking en heroriëntatie van waarden en
normen.
Dit kan leiden tot een opeenstapeling van negatieve effecten ten aanzien van de doelgroep van het
jongerenwerk, zoals criminaliteit, schooluitval, ongezond gedrag (alcohol-, drugs- en gokverslaving,
ongezonde eetgewoontes, pesten, vandalisme, radicalisering en racisme). Deze ontwikkelingen
hebben gevolgen voor de leer- en leefsituatie van jongeren. Wij zien het als de taak van de
jongerenwerker om vanuit de gemeentelijke overheid plannen te maken om de negatieve effecten
zoveel mogelijk te verkleinen of teniet te doen. Wij doen dit door middel van het opzetten van
projecten om zo de maatschappelijke participatie te bevorderen.
Bijdragen aan integratieprocessen.
Integratie is als persoon samenleven met anderen. Integratie tussen jong en oud, wit en zwart en
nieuwkomers en inwoners (onder nieuwkomers worden niet alleen mensen uit een ander land
verstaan maar ook uit een andere wijk, stad of provincie). Integratie is gericht op het aangaan van
sociale relaties en niet gericht op het overnemen van waarden, normen of patronen. Integratie is
slechts mogelijk op basis van wederzijds respect met aandacht voor verschillende leefstijlen en
levenslopen.
Pedagogische functie.
Wij willen, dat de gemeentelijke jongerenwerkers de jongeren iets leren op het gebied van kennis,
houding en vaardigheden om ze in staat te stellen behoorlijk te functioneren in de samenleving. Niet
alleen dat wat de jongere nodig heeft staat centraal, maar ook wat de samenleving belangrijk of nodig
vindt.
Partners in het jongerenwerk.
Jongerenwerk kan alleen maar plaatsvinden met de medewerking van de jongeren. Maar ook de
omgeving speelt een grote rol: omwonenden, plaatselijke belangengroepen, beheerders van
dorpshuizen, enzovoorts. Ook functionarissen waar jongerenwerkers mee te maken krijgen zijn van
belang. Bureau Jeugdzorg, algemeen maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, Jeugd Preventie
Team, reclassering, politie, justitie, raad voor de kinderbescherming kunnen samen met de
jongerenwerkers voor de jongere met een of meerdere problemen een goed hulptraject uitzetten.
Maar ook andere contacten zoals met de kerken, de woningstichting, plaatselijke en landelijke
fondsen, brandweer, winkeliers en bedrijven kunnen een goede bijdrage leveren in de ontwikkeling
van het jongerenwerk. Naast enkele structurele overlegvormen zijn de contacten vaak toegesneden
op een te ontwikkelen plan of een project.
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5.2.

Bestaand beleid in het kort

5.2.1.

Accommodatiegebonden jongerenwerk

Jongerenwerk gebeurt met name in accommodaties omdat het groepswerk dan beter tot zijn recht
komt. Activiteiten veranderen met de groepen die de activiteiten uitvoeren en er aan deelnemen.
Villa 29 Barneveld.
De jongerenwerkers ondersteunen het bestuur van de Stichting Jongerensociëteit Barneveld en zijn
actief in opzet en begeleiding van de volgende activiteiten:
Inloopactiviteiten: 5 wekelijkse inlopen
Groepswerkactiviteiten: 2 wekelijkse groepswerkactiviteiten
Meidenwerk en meidensportactiviteiten: 2 meidengroepen per week en 2 sportactiviteiten in sportzalen
Bouwheerstraat en Begoniastraat
Disco’s voor kinderen, tieners en jongeren: voor elke groep eens in de maand.
Beleidsdoel: de Stichting Jongerensociëteit Barneveld subsidieren om een voor
jongeren goede accommodatie in stand te houden en daarin activiteiten te
ontplooien voor een brede groep Barneveldse jongeren

Kosten 2006
€ 19 600,--

Rekreatief zaalvoetbal in de Veluwehal: elke woensdagmiddag voor jongeren
Jeugdhonken in de dorpshuizen:
Wekelijkse activiteit voor tieners in Garderen
Stroe: 2 jongerenactiviteiten en 2 kinderactiviteiten per week
Voorthuizen: De Kelder is beperkt beschikbaar en matcht niet met de jongeren. Er wordt gezocht naar
een oplossing.
Kootwijkerbroek: Jongerenwerk krijgt een plaats in het programma van het nieuwe dorpshuis in het
Kulturhus.
Sportzaal Oldenbarneveld: wekelijks sportuur voor tieners.
5.2.2.

Projecten

Skaten en Graffiti: Jongerenwerk ondersteunt de activiteiten van jongeren onder meer door het
verwerven en in stand houden van voorzieningen in de openbare ruimte.
Breedtesport: Belangrijk onderdeel voor jongerenwerk is de kursus RSL-a voor vrijwilligers bij
sportieve activiteiten.
Beleidsdoel: jongeren vrijwilligers beter toerusten tot leid(st)ers bij sport- en
spelactiviteiten. Eén cursus gehouden seizoen 2005-2006.

Kosten
€ 2000,--

Jeugddorp Barneveld-Zuid: jaarlijkse activiteit voor kinderen en tieners uit Barneveld en voor jongeren
een oefenplek als (sportieve) vrijwilliger.
Sport- en spelbus: van april tot en met oktober (met uitzondering van de grote schoolvakantie) rijdt de
bus elke middag en begin van de avond naar speelterreinen in de gehele gemeente: 9 x per week.
Beleidsdoel: kinderen, tieners en jongeren stimuleren om op speelplekken meer en
beter te bewegen.

Kosten 2006
€ 2500,--

Oud & Nieuw-activiteiten: ondersteuning van één activiteit voor jongeren in elke kern.
Beleidsdoel: jongeren mogelijkheid geven voor een positieve nieuwjaarsviering in
elk dorp. Bijdrage aan de organisatoren.
5.2.3.

Kosten 2006
€ 12 188,--

Vakantieactiviteiten

In de kleine schoolvakanties organiseren de jongerenwerkers diverse vakantie-activiteiten zowel in als
buiten Barneveld.

20

5.2.4.

Overleg

Beleidsoverleg: o.a. het wekelijkse jongerenwerkersoverleg, het jeugdteam (eens in de maand) en de
vergaderingen van de wijkplatforms: zes in Barnevevld en drie in Voorthuizen . Jongerenwerkers
komen verder alleen op afroep op de wijkplatforms in de kleine dorpen.
Zorgoverleg: 6-wekelijkse overleggen: Risicojongerenoverleg (18-) en het OGGZ (18+). Jongerenwerk
signaleert al vroeg problematiek en kan zelfs hulp bieden aan jongeren naar werk.
5.2.5.

Vrijwilligers

Werving en training. Voor al het jongerenwerk maken de jongerenwerkers gebruik van vrijwilligers.
Door de verschuiving van de jongerengroepen vraagt het werven van vrijwilligers constant aandacht.
Inwerken en opleiden van de jongeren is nodig gezien de regelgeving voor het gebruik van
accommodaties. RSL-a, BHV, en IVA zijn belangrijke onderdelen van deze opleidingen, naast
voorlichtingsbijeenkomsten over tal van onderwerpen.
5.2.6.

Straathoekwerk

Regelmatig zijn de jongerenwerkers op straat te vinden naar aanleiding van klachten, maar ook om
voeling te houden met groepen die al in beeld zijn. Regelmatig wordt er door het jongerenwerk actie
ondernomen met de jongeren en de omwonenden en de noodzakelijke instanties om voorzieningen
voor de jongeren te realiseren. Enkele Panna-veldjes zijn daarvan het resultaat.
Beleidsdoel jongerenwerk: jongerenwerk in de gehele Gemeente Barneveld
gestalte geven, uitbreiden naar zo veel mogelijk groepen en in stand houden
van het jongerenwerk
Uren jongerenwerk afdeling OJS
Budget jongerenactiviteiten

Kosten 2006

€ 142 613,-€ 13 250,--

5.3 Uitbreiding bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen.

5.3.1 Ontmoetingsactiviteiten.
De ontmoetingsactiviteiten vormen het hart binnen de Barneveldse methodiek. Hier wordt de basis
gelegd met de jongeren. Door het contact leggen met jongeren wordt een vertrouwensband
gecreëerd. Daarna worden de contacten uitgediept. De jongeren geven vanuit deze positie informatie
en er kan informatie aan hen worden gegeven. Met de verkregen informatie wordt een
(doelgroep)analyse gemaakt. De jongerenwerkers verzamelen informatie over de verschillende
sociale systemen waarbinnen jonge mensen functioneren (wonen, werken, school, justitie, sociale
contacten, gezondheid, wonen en vrijetijdsbesteding.
Zij werken aan het groepsproces:
- het verbeteren van de cohesie
- jongeren leren met elkaar dingen te organiseren en uit te voeren
- jongeren zelf activiteiten laten organiseren en uit te voeren
De ontmoetingsactiviteiten zullen in de beleidsperiode verder worden uitgebreid. Dit geldt voor de
activiteiten in Villa 29, Batu Tjapeu, sociaal centrum Marokkaanse vereniging, sociaal centrum Turkse
vereniging en het wijkcentrum Oldenbarneveld.
Beleidsdoel: contacten leggen met jongeren en het groepsproces bevorderen
uitbreiding ontmoetingsactiviteiten Stichting Batu Tjapeu, Marokkaanse vereniging,
Turkse verenigingen en Stichting Oldenbarneveld (€ 5.000,-- S)
Kosten
pm
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5.3.2 Vakantieactiviteiten.
In iedere vakantie worden er samen met vrijwilligers activiteiten voor jongeren georganiseerd. Deze
activiteiten worden in beginsel georganiseerd voor jongeren die niet op vakantie kunnen gaan. Tijdens
de vakantieactiviteiten bereiken de jongerenwerkers ook jongeren die (nog) geen gebruik maken van
de door de gemeentelijke jongerenwerkers aangeboden activiteiten. De vakantieactiviteiten werken
drempelverlagend voor jongeren en zijn (door een extra bijdrage) ook toegankelijk voor kinderen van
gezinnen met een smalle beurs. Jongeren komen in contact met andere jongeren en jongerenwerkers.
De activiteiten variëren per periode. Voorbeelden van activiteiten zijn: sporttoernooien, jeugddorp
Barneveld zuid (in de toekomst wordt uitbreiding naar andere dorpen bekeken), disco, zeskamp,
skaten, excursies en uitjes, survival, creatieve activiteiten en workshops.

Beleidsdoel: drempelverlaging van het jongerenwerk
uitbreiding van vakantieactiviteiten (€ 1.750,-- S)
Kosten

pm

5.3.3 Specifiek jongerenwerk.
Specifiek jongerenwerk houdt zich bezig met een specifieke opdracht. Het is gericht op de specifieke
doelgroep, die aandacht nodig heeft. Op basis van onderzoek en ervaring werken de Barneveldse
jongerenwerkers met drie specifieke doelgroepen, te weten tieners van 11 tot en met 14 jaar, meiden
van 12 tot en met 19 jaar en jongeren met een verstandelijke beperking.
Tieners zijn te jong om gebruik te maken van bepaalde algemene voorzieningen (disco, café,
Filmhuiz). Deze groep is wel de nieuwe doelgroep voor het jongerenwerk. Het is een belangrijke
doelgroep die weinig financiële mogelijkheden heeft en veel vrije tijd. Drempelverlaging naar het
jongerencentrum is reden voor specifieke aandacht en activiteiten voor deze doelgroep.
Een jongerencentrum is meestal een “jongens”centrum. Meiden voelen zich daar niet thuis en de
ouders hebben moeite om hun dochter(s) naar activiteiten te laten gaan binnen een jongerencentrum.
Dit is de reden dat de jongerenwerkers verschillende specifieke groepsgerichte meidenactiviteiten
organiseren (meidengroep, beautydag, dagjes uit voor meiden).
Jongeren met een verstandelijke handicap hebben een aantal voorzieningen binnen Ons Bedrijf in
Barneveld. Net als enkele jaren geleden het geval was, zal in de toekomst ook voor deze doelgroep
minimaal 1x per zes weken een specifieke activiteit in het jongerencentrum Villa 29 worden
georganiseerd.

Beleidsdoel: drempelverlaging van het jongerenwerk voor specifieke doelgroepen
uitbreiding van tiener- en meidenactiviteiten
1x per zes weken een activiteit voor jongeren met een verstandelijke handicap
(€ 1.250,-- S)
Kosten

pm

5.3.4 Sport- en spelbus.
In april 2006 is het gemeentelijke jongerenwerk gestart met de sport- en spelbus (tot 1 januari 2007 is
hiervoor vanuit de breedtesportmiddelen een bedrag van € 4.000,-- ingezet). De sport- en spelbus
komt op zeven verschillende locaties in Barneveld. De bus zal in de beleidsperiode ook in de
avonduren worden ingezet. ’s Middags is de doelgroep de 5 tot en met 14 jarigen en ’s avonds de 10
tot en met 19 jarigen. De bus wordt ingezet van april tot en met oktober. Door contacten tijdens de
activiteiten rondom de sport- en spelbus worden ook sportactiviteiten in binnensport accommodaties
georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met sportverenigingen. In deze samenwerking worden
ook sportclinics aan jongeren aangeboden. Deze clinics zijn laagdrempelig en erop gericht om
jongeren zoveel mogelijk aan het sporten te krijgen.
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Beleidsdoel: bewegingsactiviteiten bij de jeugd bevorderen
uitbreiding inzet sport- en spelbus, binnensportactiviteiten, sportclinics (€ 5.000,-- S)
Kosten

5.3.5

pm

BOS-impuls

Er is een aanvraag ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de BOSimpuls, een stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport. Doel is om door middel van een integraal
aanbod van sport-, beweeg- , educatieve en culturele activiteiten en (gezondheids)voorlichting de
jeugd aan te zetten tot een gezonde en actieve leefstijl. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de
ontwikkelingskansen en zinvolle vrijetijdsbesteding van de jeugd en worden de sociale cohesie en
leefbaarheid in de wijk en de betrokkenheid van de bewoners vergroot. Het project in Barneveld is
gericht op 3 wijken (Oldenbarneveld, Zuid 2 en De Glind). Voor de activiteiten wordt gebruik gemaakt
van schoolpleinen, sportclinics en de sport- en spelbus. Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld op
het gebied van gezondheidsvoorlichting. De aanvraag van de gemeente Barneveld voor de
geoormerkte projecten is op 22 augustus 2006 door het Ministerie van VWS gehonoreerd met een
subsidie van € 199.636 voor de jaren 2007 tot en met 2010.
Beleidsdoel: bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl van jongeren Jaar: 2007-2010
Uitvoering projectplan BOS-impuls
Kosten

€ 199.636,--

5.3.6 Jongerenwerk in andere kernen dan Barneveld.
Open jongerenwerk start met een actieve benadering van jongeren die in groepjes op pleinen of
speelplekken of andere markante punten bij elkaar komen. Vaak is er sprake van overlastmeldingen
bij zo’n eerste contact.
Wat er dan aan mogelijkheden in het dorp kan worden geboden is afhankelijk van de ruimtelijke
mogelijkheden (jeugdhonk) en de medewerking van zowel de jongeren als de plaatselijke
organisaties. In dit proces heeft de jongerenwerker de taak om de jongeren te motiveren om mee te
denken en deel te nemen aan het ontwikkelen van activiteiten. Indien nodig is er een klein budget
vanuit het jongerenwerk.
Als er eenmaal een jeugdhonk is in het dorp, dan kan de jongerenwerker zich soms beperken tot een
begeleidende rol, maar meestal is er meer nodig om de activiteiten in het jeugdhonk in stand te
houden. Daarnaast is het zaak om het jeugdhonk als start te zien voor het verbreden van
mogelijkheden voor meerdere groepen jeugdigen. Om het jongerenwerk in de dorpen meer body te
geven en breder geaccepteerd zullen er telkens nieuwe activiteiten moeten plaatsvinden met een
wervend karakter. Daarnaast is het in verband met continuïteit en doorstroming in het jongerenwerk
van belang om ook in de kernen activiteiten voor kinderen en tieners te organiseren.
In de beleidsperiode zal worden geprobeerd om in elke kern het jongerenwerk te stimuleren en een
jeugdhonk te realiseren. Voor het jaar 2008 zal extra aandacht worden geschonken aan de opzet van
het jongerenwerk in het Kulturhus Kootwijkerbroek.
Beleidsdoel: impuls jongerenwerk in de kernen
Kulturhus Kootwijkerbroek (2008) € 4.000,-Overige kernen € 1.000,-Oprichting jongerenvoorziening Voorthuizen (2009) pm
Kosten

pm

5.3.7 Jongerenwerk en openbare ruimte.
Jongeren besteden graag veel tijd met elkaar en na de school is de openbare ruimte in de wijk of het
dorp de plaats om naar toe te gaan. Soms is dit een markant punt als een telefooncel of een bankje,
maar vaker een speelterrein, winkelcentrum of sportvoorziening. De inrichting van de plekken waar
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jongeren mogen bijeenkomen op de speelterreinen is van belang voor het gedrag van de jongeren.
Goede speelvoorzieningen voor de moderne jeugd zal probleemgedrag terugdringen. Erg in trek zijn
naast de bekende trapveldjes: basketbal, skaten, graffiti, pannaveldjes. In verband met de
bespeelbaarheid is het verharden van de diverse veldjes van belang.
Er wordt gestreefd naar een goede jongeren speel- en ontmoetingsplek in elke wijk en kleine kern.
Daarnaast is er in de grotere kernen behoefte aan meer specialistische “stedelijke” voorzieningen,
zoals een skate-park met half-pipe en streetparcours.
Een signaalmoment in het jongerenwerk zijn de vergaderingen van de wijkplatforms. Zij verwoorden
de problemen in de wijk vanuit de bewoners gezien. Jongerenwerk gaat hierop in door samen met
jongeren op een openbare plek en de omwonenden van die plek naar oplossingen te zoeken. Het
ontwikkelen van een goede spel- en ontmoetingsplek is net zo belangrijk als de groep motiveren naar
jeugdhonk of jongerencentrum te gaan. De sport- en spelbus heeft ook zo’n signalerende rol.
Kinderen en tieners geven aan wat ze graag willen, wat ze leuk zouden vinden.
Beleidsdoel: structureel een speel- en ontmoetingsplek per kern/wijk ontwikkelen
Jaarlijkse kosten aanleg en/of verbetering van speelplekken voor jongeren (€ 10.000
S)
Kosten
pm
5.3.8 Vrijwilligers.
De vrijwillige inzet van zowel jongeren als ouderen is een van de peilers en van vitaal belang voor het
jongerenwerk. De vrijwilligers dragen bij aan de organisatie van de activiteiten en het onderhoud en
inrichting van de diverse accommodaties. De jongeren doen vrijwilligers werk dat varieert van het
verrichten van hand- en span-diensten tot het organiseren en coördineren van activiteiten, die binnen
de doelstellingen van het open jongerenwerk vallen.
Vanaf 12 jaar kan iedereen vrijwilligers werk doen. Afhankelijk van de leeftijd, wensen, capaciteiten en
kwaliteit van de vrijwilliger wordt gekeken welke rol/ taken de vrijwilliger op zich neemt of krijgt.
Veelal komen de vrijwilligers voort uit de bezoekers/ deelnemers van jongerenactiviteiten. Als
bezoeker komen zij nagenoeg automatisch in aanraking met het vrijwilligerswerk. Men kan uit eigen
beweging vrijwilliger worden, of worden benaderd door medewerkers of andere vrijwilligers. Ook
kunnen vrijwilligers, veelal voor een specifieke functie, aangetrokken worden via de Vrijwilligers
Centrale Barneveld of via vacatures in de media. Ook straathoekwerk jongeren worden benaderd om
vrijwilligerswerk te doen.
Hoewel vooral in Barneveld dorp veel deelnemers aan de gemeentelijke jongerenactiviteiten een van
oorsprong niet Nederlandse achtergrond hebben, bestaat de vrijwilligersgroep voornamelijk uit
autochtone jongeren. Door contacten te leggen en te onderhouden met de Marokkaanse, Molukse of
de Turkse verenigingen en het aangaan van nauwe banden met allochtone jongeren die zich positief
inzetten, is het mogelijk meer jongeren met een allochtone achtergrond bij het vrijwilligerswerk te
betrekken. Dit geldt ook voor jongeren uit diverse religieuze stromingen.
Een permanente werving van jonge (allochtone) vrijwilligers maakt onderdeel uit van de reguliere
werkzaamheden.

5.3.9 Deskundigheidbevordering vrijwilligers.
Onontbeerlijk voor de ontwikkeling van het vrijwilligerswerk en de regelgeving vanuit de overheid is het
aanbieden van diverse cursussen. Recente voorbeelden hiervan zijn de BHV (Bedrijfs Hulp
Verlening) cursus, de RSL-a (Recreatie Sport Leider –a) cursus en de IVA (Instructie Verantwoord
Alcohol schenken).
De BHV is nagenoeg een verplichting zeker waar vrijwilligers in accommodaties werken zoals de
jeugdhonken in de dorpshuizen en Villa 29.
Ook de begeleiding van de activiteiten vanuit de sport en spelbus vereist kundigheid. Hiervoor worden
vrijwilligers opgeleid zodat de bus zo breed mogelijk inzetbaar is.
In verband met de toenemende eisen aan de deskundigheid van vrijwilligers en de snellere
doorstroom van vrijwilligers is uitbreiding van het budget noodzakelijk.
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Beleidsdoel: deskundigheidbevordering vrijwilligers
(€ 5.000,-- S)
Kosten

pm

5.3.10 Nieuwe ontwikkelingen.
Er bestaat niet één “jongerencultuur”. Er bestaan verschillende jongerenculturen en er komen er
steeds meer bij. Jongeren zoeken naar veranderingen. Dit betekent dat het gemeentelijke
jongerenwerk moet inspringen op nieuwe ontwikkelingen. We noemen in dit verband de toenemende
individualisering en radicalisering, de loverboyproblematiek en het toenemend aantal jonge
ongehuwde moeders. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van het jongerenwerk om hierop alert
in te spelen.
Verder zal aandacht worden besteed aan de verbetering van de informatievoorziening voor jongeren.
(gedacht kan worden aan een Jongeren Informatie Punt, een actuele sociale kaart die ook digitaal
beschikbaar is en een website voor jongeren).

Beleidsdoel: verkenning nieuwe ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende activiteiten
(€ 1.000,-- S)
Kosten
pm

5.3.11 Stichting Jongerensociëteit Barneveld
Stichting Jongerensociëteit Barneveld (SJB) biedt in jongerencentrum Villa 29 de Barneveldse
jongeren een veilige en vertrouwde plek om op relationeel, creatief en educatief gebied te ontplooien.
Daarnaast komt het jongerencentrum tegemoet aan de groeiende behoeften aan veilige, toegankelijke
en kwalitatief goede uitgaansgelegenheden in het dorp. Tot slot behoort het bieden van hulp en
doorverwijsadvies aan jongeren met problemen en het bevorderen van integratie en tolerantie tussen
jongeren tot de taken.
SJB bereikt dit door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten, gericht op jongeren tussen 12 en
19 jaar, ongeacht geslacht, etniciteit, geloofsovertuiging of andere verschillen. De uitvoering berust
grotendeels bij de jongeren zelf, hierin begeleid door de jongerenwerkers. Villa 29 wordt wekelijks
door gemiddeld 350 jongeren bezocht.
In de komende vier jaar stemt de SJB haar activiteiten nauw af op de behoeften van de Barneveldse
jongeren. De huidige activiteiten op recreatief (film-, live- en disco-avonden), relationeel (inloop,
groepswerk en meidenwerk) en creatief gebied (kinderkookclub, rap- en bandsessies) worden
uitgebreid om een bredere doelgroep te bereiken. Het vrijwel ontbrekende aanbod op educatief gebied
wordt ingevuld met nieuwe activiteiten, zoals workshops en voorlichtingsavonden, en de herintroductie
van het Jongeren Informatie Punt (JIP). Het verbeterde activiteitenaanbod, gecombineerd met
constante aanpassing van de accommodatie aan de jongerencultuur, houdt Villa 29 aantrekkelijk voor
een groeiend aantal bezoekers.
Goed accommodatiebeheer en een professionele organisatie zijn noodzakelijk om nieuwe vrijwilligers
aan te trekken en huidige vrijwilligers te motiveren en te binden.
Om dit alles mogelijk te maken, streeft SJB naar volledige dekking van vaste, niet-activiteit
gerelateerde kosten met subsidies, fondsbijdragen en opbrengsten uit incidenteel verhuur van de
accommodatie. De opbrengst uit activiteiten en barverkoop wordt vervolgens geïnvesteerd in
bestaande en nieuwe activiteiten. De huidige begroting van SJB toont een tekort van ruim € 8.000.
Om in de komende vier jaar de continuïteit en kwaliteit van het jongerenwerk in Villa 29 te garanderen
is de eis van een accountantsverklaring bij de jaarrekening door ons opgeheven. Hierdoor worden de
uitgaven van de SJB gunstig beïnvloed. Alvorens extra subsidie voor te stellen zullen wij in overleg
met de SJB de inkomsten en uitgaven en de prioritering daarbinnen onderzoeken. Verwacht wordt dat
na kostenbesparing, toename van bezoekers en samenwerking met of sponsoring door het
bedrijfsleven, jaarlijks een sluitende begroting ontstaat.
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6. JONGEREN IN HET ONDERWIJS

6.1 Inleiding
Wij hebben aan het onderwerp jongeren in het onderwijs een apart hoofdstuk gewijd. Samen met de
denktank voor het primair onderwijs is de hoofdlijnennotitie meerjarenplan onderwijs 2007 – 2010
opgesteld. Uit de communicatie met de vertegenwoordigers van alle richtingen van onderwijs in de
denktank blijkt, dat de zorg in het onderwijs meer en meer als een kerntaak door de scholen wordt
gezien.
Aandachtspunten die voortvloeien uit de wettelijke kaders en het landelijke en provinciale beleid zijn
ook door de vertegenwoordigers van het Barneveldse onderwijs ingebracht.
De conclusies die in de hoofdlijnennotitie meerjarenplan onderwijs 2007 – 2010 worden getrokken ten
aanzien van de zorg in het primair onderwijs zijn:
•
•
•
•
•
•
•

bevordering deelname van 0 tot 4 jarigen aan bestaande voorzieningen als consultatiebureau,
huisarts, peuterspeelzaal, kinderdagverblijven en voorschoolse educatie;
verhoging beschikbaarheid zorgconsultatie bij het primair- en voortgezet onderwijs
(zorgadviesteams) middels inzet expertise van het speciaal onderwijs;
één uniform overdrachtsysteem (onderwijskundig rapport) tussen PO en VO scholen en
Jeugdgezondheidszorg. Bevordering van informatie overdracht ( m.n. elektronisch kinddossier en
verwijsindex) en terugkoppeling;
een goede signalering en goed registratiesysteem om schoolverzuim te voorkomen zodat een
ononderbroken leerlijn gevolgd kan worden;
de beschikbaarheid van het schoolmaatschappelijke werk voor het primair onderwijs en verhoging
van de capaciteit van het schoolmaatschappelijke werk voor het VO;
de beschikbaarheid van een opvoedingssteunpunt (jeugdloket) in Barneveld;
een actieve school waarbij het bewegen van de leerling, gezonde voeding en gezond leven
belangrijke zaken zijn.

6.2 Bestaand beleid in het kort
6.2.1

Voorschoolse periode

Voor kinderen in de leeftijdsklasse van 0 tot 4 jaar zijn voorzieningen beschikbaar. Het betreft onder
meer de volgende:
- Consultatiebureau;
- Huisarts;
- Peuterspeelzaal;
- Kinderdagverblijf;
- voorschoolse educatie.
In deze periode bestaat de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen die een
kind doormaakt, zowel lichamelijk als ook geestelijk. Dit beeld is van belang bij de start van kinderen in
het basisonderwijs, om ze zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Daarom wordt gestreefd naar een
zo hoog mogelijke deelnamegraad aan deze voorzieningen. Gerichte programma’s van voorlichting
werken daarbij ondersteunend. Idealiter vindt er een overdracht van informatie plaats naar het
basisonderwijs vanuit de voorliggende schakels. Op deze wijze is er meer kans om kinderen de zorg
te bieden die zij nodig hebben.

6.2.2

Uitvoering leerplicht

Op dit moment zijn er al diverse voorzieningen voor jongeren operationeel. Veel inzet vloeit voort uit
de leerplichtwet. In Barneveld zijn bij de gemeente twee leerplichtambtenaren in dienst die zich met de
operationele en beleidsmatige leerplichttaken bezig houden. Daarnaast is er een administratieve
ondersteuning. De operationele taken betreffen de volgende feitelijke werkzaamheden:
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1
2
3
4
5
6
7

preventief zorgoverleg
schoolbezoek
huisbezoek
handhavingstaak schoolverzuim
overleg met de netwerkpartners
regionaal overleg
overleg met justitie

6.2.2.1 Preventief zorgoverleg
Op de scholen voor voortgezet onderwijs in Barneveld vindt regelmatig, ongeveer 6 tot 8 keer per jaar,
preventief zorgoverleg plaats. Jongeren worden door een team van deskundigen besproken en
consultaties worden verleend. Ook worden trajecten uitgezet. Deze taken worde ook uitgevoerd op
scholen in Amersfoort en Hoevelaken waar Barneveldse leerlingen staan ingeschreven. In 2006 is
begonnen met een pilot om dit overleg ook in het primair onderwijs te realiseren. Gelet op de andere
schaalgrootte en de beschikbare middelen is voorlopig voor een andere aanpak gekozen: de
basisscholen met zorgleerlingen komen periodiek voor een zorgvergadering bij elkaar in het
gemeentehuis.
6.2.2.2 Schoolbezoek
Regelmatig gaan de leerplichtambtenaren naar scholen toe om actuele ontwikkelingen te bespreken,
lijnen uit te zetten en gesprekken met school, ouders en leerlingen te voeren. Ook wordt voorlichting
gegeven over leerplicht en de rol van de leerplichtambtenaar.
6.2.2.3 Huisbezoek
Incidenteel gaan de leerplichtambtenaren op huisbezoek. Op deze wijze is het voor sommige ouders
makkelijker om te praten over hun zorgen aangaande hun kinderen.
6.2.2.4 Handhavingstaak schoolverzuim
Bij schoolverzuim van een bepaalde minimumomvang worden de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
Dat leidt bijna altijd tot een gesprek met ouders of verzorgers. In sommige gevallen wordt er een
proces-verbaal gemaakt voor overtreding van de leerplichtwet. In dit kader is één leerplichtambtenaar
tevens buitengewoon opsporingsambtenaar. De opsporingstaak wordt op afroep ook verzorgd voor de
gemeente Scherpenzeel tegen vergoeding van de ureninzet.
6.2.2.5 Overleg met netwerkpartners
Bij voortduring wordt samengewerkt met de partners in het netwerk jeugdhulpverlening: Bureau
Jeugdzorg, Politie, GGD, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming,
Maatschappelijk werk, Jeugd- en Jongerenwerkers en Jeugdreclassering. Dat leidt tot talloze
contacten en overleggen, sommige gepland maar vele daarvan zijn op adhoc basis.
6.2.2.6 Regionaal overleg
Met de gemeenten in het Eemgebied wordt regelmatig overleg gevoerd over leerplicht. Dit vanwege
de leerlingenstromen die zich in belangrijke mate op scholen in Amersfoort en omgeving richten.
6.2.2.7 Overleg met Justitie
Er wordt periodiek afgestemd met de Officier van Justitie en de kantonrechter. Nieuwe ontwikkelingen
worden daar besproken en er worden afspraken gemaakt over de processen-verbaal.
De beleidstaak wordt in samenspraak met het afdelingshoofd vormgegeven. Nieuwe ontwikkelingen
worden besproken, specifieke inzet en accentverschuivingen worden bepaald. Jaarlijks vindt er een
inhoudelijke en cijfermatige verantwoording plaats in het leerplichtverslag.
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6.3

Uitbreiding bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen

6.3.1

Zorgconsultatie primair onderwijs en schoolmaatschappelijk werk

In de afgelopen jaren is de problematiek bij leerlingen in het primair onderwijs gestegen. Daarbij gaat
het vooral om gedragsproblemen. Scholen zijn niet altijd voldoende toegerust om met inzet van eigen
middelen en mensen deze problemen op te lossen. In het voorjaar van 2006 is de pilot
Zorgconsultatie Primair Onderwijs uitgevoerd. Een team van deskundigen, bestaande uit schoolarts,
medewerker Bureau Jeugdzorg, medewerker REC 4 (onderwijscluster voor jongeren met
gedragsprobleem/stoornis) en de leerplichtambtenaar bood een leerlingconsultatie aan de scholen
aan.
Tegelijkertijd heeft een studente van de Universiteit Utrecht in het kader van een afstudeerproject een
onderzoek gedaan bij het primair onderwijs om de problematiek in kaart te brengen en de behoeften
van de scholen te peilen. Daaruit blijkt, dat scholen in toenemende mate worden geconfronteerd met
deze problemen en externe ondersteuning wordt als noodzakelijk ervaren.
De aanbevelingen in het rapport zijn:
1. de uren zorgconsultatie sterk uitbreiden, opdat het zorgconsultatieteam toereikend is voor de
zorgconsultatievraag vanuit de scholen;
2. mogelijkheden bekijken voor schoolmaatschappelijk werk, als intermediair tussen ouders, school
en externe instellingen;
3. zorgen voor meer informatie en duidelijkheid over de externe instellingen bij scholen. Dit kan
bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een informatiemiddag te organiseren, waarbij de externe
instellingen zichzelf presenteren. Professionals vanuit het onderwijs krijgen zo meer zicht op de
werkwijze van instellingen en meer duidelijkheid over de pedagogische infrastructuur;
4. een uitgebreide sociale kaart maken, zodat duidelijk wordt welke contacten en afspraken er bestaan
tussen en binnen externe instellingen;
5. overleg realiseren en regisseren met alle partners van het (jeugd)zorgaanbod in de gemeente
Barneveld. Door het maken van duidelijke afspraken, bijvoorbeeld wie welke verantwoordelijkheid
draagt voor een kind en hoe de overdracht van een kind tussen de instellingen (en scholen)
gewaarborgd wordt, kan de samenwerking en afstemming binnen de pedagogische infrastructuur
verbeterd worden.
Deze aanbevelingen komen voor een deel terug in de afspraken die in het kader van het convenant
aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg zijn gemaakt met de Provincie. Wij nemen ze daarom over en wij
zullen hier samen met de denktank voor het primair onderwijs de regie in nemen.
Op dit moment is er jaarlijks € 4.000 beschikbaar voor zorgconsultatie in het primair onderwijs. Dit
bedrag is niet voldoende. Een uitbreiding van het aantal zorgvergaderingen is noodzakelijk.
Ook de invoering van het schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs is van groot belang.
Voor de uitbreiding van de uren zorgconsultatie in het primair onderwijs zullen financiële middelen in
de concept meerjarenbegroting 2008 – 2011 worden opgenomen.
De verkorte versie van het rapport Zorgstructuren in en om het basisonderwijs in de gemeente
Barneveld is in bijlage 3 opgenomen.
Beleidsdoel: sluitende leerlingenzorg in het primair onderwijs
Uitbreiding uren zorgconsultatie primair onderwijs:
S
Invoering schoolmaatschappelijk werk:
S

€ 6.560
€ 35.000
Kosten

pm
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6.3.2

Zorgconsultatie voortgezet onderwijs en schoolmaatschappelijk werk

Sinds enkele jaren wordt periodiek op elke school voor voortgezet onderwijs in Barneveld zorgoverleg
gevoerd. Het zorgoverleg is op het Witsius College nog niet ingevoerd.
In het zorgadviesteam (ZAT) worden leerlingen besproken en acties uitgezet. De samenstelling van dit
team is vergelijkbaar met het zorgconsultatieteam voor het primair onderwijs, aangevuld met een
schoolmaatschappelijk werkende. De noodzaak van deze teams staan niet ter discussie, zij voorzien
in een toenemende behoefte. Ook hier wordt de rol van het speciaal onderwijs steeds belangrijker.
De Barneveldse zorgstructuur voor het voortgezet onderwijs is drie jaar geleden opgezet als pilot van
de scholen voor voortgezet onderwijs, de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Bij
aanvang hebben alle partijen bijgedragen in de bekostiging van het project. De bijdrage van de
Provincie was eenmalig.
Het aantal scholen in Nederland dat gebruik maakt van schoolmaatschappelijk werk stijgt en de
ervaringen zijn positief. De ervaring is, dat ouders eerder bereid zijn tot het inroepen van hulpverlening
voor hun kind, als zij daarbij worden ondersteund door een schoolmaatschappelijke werker.
Deze schoolmaatschappelijk werkende doet veel aan eerstelijns ondersteuning van jongeren en
ouders en schakelt regelmatig met het ZAT. Voor de scholen is deze functionaliteit onmisbaar
geworden. Het aanbod van leerlingen met problematiek is zodanig dat uitbreiding van het aantal uren
noodzakelijk is. Temeer, omdat ook het Witsius College heeft aangegeven in aanmerking te willen
komen voor schoolmaatschappelijk werk.
De gemeente dekt de kosten uit middelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) en
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Bij GOA is een stelselwijziging opgetreden, waardoor
de middelen rechtstreeks aan de instellingen voor onderwijs ter beschikking worden gesteld. Het
RMC-budget blijft intact en wordt aangewend voor de instandhouding. In de concept
meerjarenbegroting 2007 – 2010 zijn nu aanvullend de noodzakelijke structurele financiële middelen
voor de bekostiging van het (de) schoolmaatschappelijk werk(ende) opgenomen.
Beleidsdoel: sluitende leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs

Jaar: 2007

Schoolmaatschappelijk werk(ende) voortgezet onderwijs
Kosten

€ 42.500 S
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7. Rapport Kinderen in tel.
In januari 2006 heeft het Verweij-Jonker instituut ons het rapport Kinderen in Tel aangeboden.Het gaat
om een rapport naar een voorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika met als basis het
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.
Het gaat in dit onderzoek niet om cijfers die door de overheid zijn verzameld, maar door organisaties
die pleitbezorger zijn voor de jongeren (Jantje Beton, Defence for children international Nederland,
Stichting kinderpostzegels Nederland, Platform ruimte voor jeugd, Stichting Alexander, LAKS en het
Kinderrechtencollectief). Met andere woorden, belangenbehartigers confronteren de overheid met hun
statistieken.
Het doel van de belangenbehartigers is om een discussie op gang te brengen over de effectiviteit van
lokaal en landelijk jeugdbeleid. Zij roepen de nieuwe colleges van B&W op binnen 6 maanden met
een plan voor actief jeugdbeleid te komen. Om de gemeentebesturen aan te sporen is een ranking list
gemaakt, waarop alle Nederlandse gemeenten voorkomen.
De onderzochte thema's zijn uiteenlopend:
• kindersterfte – aantal 1 – 14 jarigen dat sterft
• zuigelingensterfte – promillage zuigelingensterfte (0-1 jaar)
• jeugdcriminaliteit
• jeugdwerkloosheid
• kinderen die niet in een gezin opgroeien
• kinderen in achterstandwijken
• kinderen in armoede
• kindermishandeling
• onderwijs
• openbare speelruimte
• tienermoeders.
In het rapport wordt gewerkt met een overall ranking per indicator (2004) en een ranking per indicator
per gemeente (2004).
In de ranking staat Barneveld op een 189e plaats (van de 467). Dat wil in dit geval zeggen dat er 188
gemeenten zijn, die het minder goed doen dan Barneveld. Rotterdam komt er het slechtst van af en
Rozendaal in Gelderland het beste.
Op zichzelf is dit geen resultaat waaruit kan worden afgeleid of het in Barneveld goed of slecht gaat
met het preventief jeugdbeleid De onderzochte thema’s hangen wel samen met het gemeentelijk
beleid maar zijn niet geheel dekkend.
Een aantal thema's in het onderzoek is voor gemeenten in hun beleid niet of moeilijk beïnvloedbaar.
Kinder- en zuigelingensterfte, kinderen die in instituties wonen en tienermoeders zijn hiervan
voorbeelden. Een ander deel van de thema’s valt binnen het gemeentelijk onderwijsbeleid,
werkgelegenheidbeleid of minimabeleid.
Sommige thema's zijn wel beïnvloedbaar, bijvoorbeeld de getallen jeugdige delinquenten, werkloze
jongeren, kinderen in armoede, kindermishandeling, schoolverzuim en openbare speelruimte.
De vergelijkingen hebben voorzover van toepassing mede als indicator gediend voor het opstellen van
het lokaal jeugdbeleid in deze nota.
De ranking.
De ranking betreft enkele globale onderwerpen. Wij zien de ranking meer als een globale indicator en
een aansporing om een op maat gesneden jeugdbeleid te voeren.
Barneveld komt er minder goed vanaf ten opzichte van de landelijke 0-lijn in de vergelijking op het
gebied van:
• achterstandskinderen (20% – 30%)
• tienermoeders (1,05% – 1,4%)
• speelruimte per kind ( 80 – 104 kinderen per ha).
Goed zijn de resultaten in de vergelijking op de onderdelen kinderen in achterstandswijken en
kinderen in een uitkeringsgezin.
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Achterstandskinderen.
Voor het gemeentelijk beleid op dit punt verwijzen wij naar het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (onderwijs).
Tienermoeders.
In het gemeentelijk preventief jongerenwerk zal aan dit onderwerp aandacht worden besteed.
Daarnaast zullen wij het als bespreekpunt op de agenda plaatsen van het periodiek overleg met de
jeugdafdelingen van de plaatselijke kerken, de denktank voor het primair onderwijs en de regiegroep
voortgezet onderwijs. Vanuit kerkelijk jeugdwerk en school kan dan structureel aandacht aan dit
probleem kan worden besteed.
Speelruimte per kind.
Op dit punt verwijzen wij u naar paragraaf 5.3.7 jongerenwerk in de openbare ruimte.
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