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Voorwoord
Voor u ligt de conceptnota Jong in Duiven, een nota waarin een aanzet wordt gegeven voor
de koers van het jongerenbeleid voor de periode 2006-2008.Dev
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Een evaluatie van deze nota is in de bijlage bijgevoegd. Een herijking van het jeugdbeleid
wordt als gewenst beschouwd
De nota integraal jongerenbeleid is gericht op de doelgroep jongeren in de leeftijd van 10 –
23 jaar. In deze nota vindt u de visie, doelen en uitgangspunten van het jeugdbeleid voor de
komende jaren. Daarbij geven we aan welke resultaten we willen bereiken en de activiteiten
die daarop ingezet worden.
Als onderleggers voor deze nota zijn gebruikt:
- Leerplichtverslag 2004 –2005 gemeente Duiven
- Jaarplan Openbare orde, veiligheid en leefbaarheid 2006
- Elektronische Monitor en Voorlichting (E-MOVO) 2003, HGM Arnhem
- Woonbehoeftenonderzoek 2003-2007 gemeente Duiven en Vivare 2003.
- Regionaal uitvoeringsprogramma 2005 - 2006, behorende bij het convenant over de
regionale aansluiting tussen het lokaal preventief jeugdbeleid van de gemeenten in
Arnhem en omstreken en het jeugdzorgbeleid van de provincie Gelderland (2005).
De nota is als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 1 wordt de gemeentelijke visie op integraal jeugdbeleid beschreven. Dit kader
vormt de basis van waaruit een programma voor de doelgroep 10 - 23 jarigen wordt
ontwikkeld en prioriteiten worden gesteld. Tevens maakt de gemeente met dit beleidskader
aan organisaties en jongeren duidelijk wat integraal jeugdbeleid inhoudt en wat de gemeente
daarmee wil.
In hoofdstuk 2 schetsen we een beeld van jongeren en jongerenbeleid in Duiven. Eerst
worden algemene gegevens vermeld. Vervolgens benoemen we de bevindingen en
opmerkelijke aandachtspunten op het gebied van opleiding, gezondheid en leefstijl, vrije tijd,
jeugd en veiligheid, wonen en leefomgeving, arbeid en inkomen, en jongerenparticipatie.
Voortvloeiend uit deze bevindingen wordt in hoofdstuk 3 het actieplan voor de periode 2006
–2009 op hoofdlijnen beschreven. Daarbij maken we onderscheid in maatregelen en
activiteiten gericht op jeugd(beleid) 10 –23 jaar, op alle jongeren 10 –23 jaar en op
specifieke (groepen) jongeren 10 –23 jaar. In hoofdstuk 4 zijn alle actiepunten concreet
uitgewerkt en in hoofdstuk 5 vindt u een financieel overzicht.
Jongerenbeleid is een veelomvattende term en breidt zich uit over verschillende terreinen
zoals vrijetijdsbesteding en voorzieningen, openbare orde en veiligheid, gezondheid
(lichamelijk en geestelijk), (opvoedings)ondersteuning, woon –werk en leefomgeving,
onderwijs/scholing, informatie/participatie. Deze terreinen zijn deelaspecten van jeugdbeleid
en vormen de basis van deze nota.
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Samenvatting Jong in Duiven. Nota integraal jongerenbeleid 10 –23 jaar 2006 –2009.
De aanzet om te komen tot een integraal jongerenbeleid voor de komende periode in de
gemeente Duiven krijgt vorm door middel van een aantal maatregelen. Hieronder volgt een
opsomming. De maatregelen zullen door in totaal 12 actiepunten nader uitgewerkt worden.
In het kader van het algemeen jeugdbeleid 10 –23 jaar:

Maatregel 1
Creëren van voldoende mogelijkheden voor jongeren om eigen ideeën te realiseren

In het kader van algemeen en algemeen preventief jongerenbeleid 10 –23 jaar:

Maatregel 2
Versterking van het aanbod van en de samenhang tussen voorzieningen

Maatregel 3
Bevordering maatschappelijke participatie

Maatregel 4
Vergroting huisvestingsmogelijkheden voor jongeren

Maatregel 5
Vergroting laagdrempelige jongereninformatie

In het kader van preventief, curatief en repressief jongerenbeleid 10 –23 jaar:

Maatregel 6
Bevorderen van een gezonde en veilige leefstijl

Maatregel 7
Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten
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1. Visie op jeugd 2006-2009
Inleiding
Duiven heeft een bloeiend verenigingsleven, een veilige woonomgeving, een gedifferentieerd
onderwijsaanbod, tal van voorzieningen voor de jeugd en professionele en
vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor het welzijn van de jeugd. De uitdaging voor de
komende periode ligt erin om hierin samenhang te brengen en daar waar nodig
jongerenbeleid verder te ontwikkelen en versterken. In 2005 is gestart met de
beleidsvoorbereiding hiervoor. Dit hoofdstuk beoogt een schets te geven van de
uitgangspunten, die voor de gemeente van belang zijn voor het vormgeven van het
jeugdbeleid. hoe kijkt de gemeente aan tegen de doelgroep en welke doelstellingen wil zij
daarbij nastreven? Met andere woorden welke koers wil de gemeente varen?
Integraal jeugdbeleid
In de gemeente Duiven wonen 8033 jongeren van 0 tot 23 jaar verspreid over 3 kernen. Dit
is 31% van de totale bevolking. Alleen al de omvang van de doelgroep rechtvaardigt dat bij
het nemen van politieke besluiten met jongeren rekening wordt gehouden.
Jeugdbeleid is een integraal beleidsterrein. Het hangt samen met verschillende
beleidsterreinen zoals welzijn, zorg, sport, onderwijs, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting,
openbare orde. Met het formuleren van een integraal jongerenbeleid wordt gestreefd naar
een samenhangend patroon van voorzieningen voor jongeren, afgestemd op de wensen en
behoeften van de jongeren.
Informatie over de aanwezige voorzieningen en hun aanbod is een belangrijke basis voor
een zo optimaal mogelijk gebruik door de jongeren. Het integraal jeugdbeleid is er voor alle
kinderen en jongeren van 0-23 jaar. We richten ons hier op de groep 10-23 jaar. Voor deze
leeftijd is gekozen om het schakelmoment rond 12 jaar bij de overgang van basisonderwijs
naar voortgezet onderwijs, mee te kunnen nemen. Een integraal beleid vraagt om een goede
samenwerking en afstemming.
Binnen het integrale jeugdbeleid kan globaal genomen de volgende onderverdeling worden
gehanteerd:
Algemeen jeugdbeleid
Thema’
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jongerenparticipatie.
Doel: het creëren van een plezierige en leefbare omgeving voor de jongeren.
Preventief jeugdbeleid
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Doel: het creëren van kansen, ontwikkelingsmogelijkheden en het voorkomen van
achterstanden.
Curatief en repressief jeugdbeleid
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jeugdbescherming (provincie), geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (provincie)
Doel: het oplossen van problemen en achterstanden van en met jongeren.
De gemeente is verantwoordelijk voor samenhang in het algemeen en preventief jeugdbeleid
voor haar eigen inwoners.
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Kaders
Het algemene en preventieve jeugdbeleid moet worden gerealiseerd in een maatschappelijk
krachtenveld dat voortdurend in beweging is. Het jeugdbeleid verandert continu, omdat
verschillende departementen en lokale medeoverheden zich (in)direct bezighouden met dit
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betere samenwerking tussen de ministeries.
De provincie streeft in het Beleidskader Jeugd 2004 –2007“
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georiënteerde infrastructuur voor het jeugdbeleid.
De gemeente krijgt door nieuwe wetgeving (Wet op de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) andere en extra taken. De rol van de gemeente ten aanzien van het
preventieve jeugdbeleid wordt door deze nieuwe wetgeving bijvoorbeeld veel groter.
Opvoed-, opgroei- en gezinsondersteuning zijn gemeentelijke functies geworden. De
gemeente speelt dus een belangrijke rol bij het voorkomen van aanspraak op jeugdzorg.
Dynamiek in het jeugdbeleid ontstaat ook doordat ontwikkelingen op andere terreinen een
grote invloed kunnen uitoefenen. Veel van deze beleidsterreinen zijn in onze gemeente nog
in ontwikkeling. Een beslissing op een ander beleidsterrein kan invloed hebben op het
jeugdbeleid en vice versa. Aandacht hebben voor de consequenties voor jongeren van
beleidsvorming op andere gebieden, zoals wonen, leefomgeving, etc. is noodzakelijk.
De toekomstvisie Gemeente Duiven 2015-2020 is door de gemeenteraad voorlopig
vastgesteld; voor de jongeren is een prominente plaats ingeruimd. Er is sprake van een
aantrekkelijk woningaanbod en voorzieningen voor jongeren zoals horeca in het centrum, en
op het gebied van spelen en buitensport. Meer jongerenopbouwwerk in de wijken en
passende werkgelegenheid komen aan bod. Het jongerenwerk focust op het preventieve
vlak: er wordt vraaggestuurd gewerkt vanuit de jongeren, en vindplaatsgericht in de wijken.
Een andere factor die het jeugdbeleid voortdurend in beweging brengt, is de doelgroep zelf.
Iedere leeftijdscategorie heeft zijn eigen unieke kenmerken, wensen en behoeften.
Bovendien verandert de samenstelling voortdurend en de jongere zelf wordt ook volwassen.
Kortom, het jeugdbeleid is een beleidsterrein dat zich voortdurend ontwikkelt en waar veel
mensen mee te maken hebben, zodat het des te meer van belang is dat de gemeente een
visie heeft op het jeugdbeleid en haar eigen rol daarin.
Visie en doelstellingen
Hoe het in de praktijk met de jeugd gaat, wordt in belangrijke mate bepaald in de
thuissituatie, op school en in de buurt. Daarnaast zijn gemeentelijke initiatieven en
activiteiten in verschillende beleidssectoren van grote invloed. Wat zijn nu de ambities van
de gemeente ten aanzien van het jeugdbeleid? Hiervoor hebben we een visie en
doelstellingen geformuleerd, die richting geven aan ons beleid.
Visie
Jongeren moeten kunnen opgroeien tot volwaardige en zelfstandige burgers. Ze moeten
zich, zowel in als buiten de thuissituatie, kunnen ontwikkelen op een veilige en evenwichtige
manier.
Doelstelling
Iedere jeugdige moet zich kunnen ontwikkelen tot een persoon die op zelfstandige en
volwaardige wijze, op basis van eigen mogelijkheden en aanleg, kan deelnemen aan de
samenleving en zelf zijn leven vorm kan geven.

5

Het beleid moet ook gericht zijn op een perspectief op werk, inkomen en zelfstandig wonen
voor jongeren.
Het beoogde effect van het jeugdbeleid is dat de jeugd zich op een evenwichtige manier kan
ontwikkelen tot een volwaardige burger. De gemeente stimuleert dit door ontwikkelings- en
ontplooiingsmogelijkheden te creëren voor de jeugd . De gemeente heeft in het bijzonder
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De gemeente Duiven beoogt met het integrale jeugdbeleid:
het vergroten van ontplooiingskansen van jongeren;
het voorkomen van achterstand en uitval van jongeren;
het versterken van betrokkenheid bij de ontwikkelingen in hun (leef)omgeving;
het stimuleren van een prettig werk-, woon en vrije tijdsklimaat.
Uitgangspunten
1. De jeugd staat centraal
De jongeren en hun ouders/opvoeders staan centraal bij het jeugdbeleid en niet de
organisaties en/of overheden. Daadwerkelijk wordt uitgegaan van signalen van jongeren en
hun omgeving.
2. Positief jeugdbeleid
Het jeugdbeleid richt zich op de kansen en mogelijkheden van alle jongeren in Duiven. Het
beleid is niet alleen gefocust op problemen, maar ook op het versterken van competenties en
mogelijkheden. Daarmee creëren we een positief jeugdbeleid. Indien dat nodig is, krijgen
kinderen en ouders al op jonge leeftijd adequate zorg en ondersteuning.
3. Participatieve benadering
Beleid willen we niet ontwikkelen voor de doelgroep, maar samen met hen.
Ouders/opvoeders en jongeren moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het ontwikkelen
en implementeren van het integrale jeugdbeleid. Dit gebeurt door middel van een
interactieve en participatieve benadering.
4. Monitoring
Er is behoefte aan objectieve, meetbare uitgangspunten voor de beleidsontwikkeling en
evaluatie. Wanneer is het beleid effectief en efficiënt? Zoveel mogelijk zal er naar worden
gestreefd om meetbare indicatoren te hanteren, zodat op objectieve wijze in kaart kan
worden gebracht welke resultaten zijn behaald.
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2. Jongeren 10-23 jaar in de gemeente Duiven
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de jongeren in de gemeente Duiven: in
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vrije tijd (sport, cultuur, uitgaan en ontmoeting)
gezondheid en leefstijl
jeugd en veiligheid
wonen en leefomgeving
opleiding, arbeid en inkomen
jongerenparticipatie
De gegevens zijn ontleend aan demografische cijfers, en de uitkomsten van interactieve
bijeenkomsten met organisaties en met jongeren. Ook worden de uitkomsten van een
aanbodinventarisatie vermeld. De hierna volgende paragrafen vormen een samenvatting van
de uitkomsten.
2.2 Algemeen
Vanwege de groeikernfunctie is het aantal inwoners in de gemeente Duiven gedurende de
laatste 20 jaar verdubbeld. In die periode vestigden zich vooral jonge gezinnen in Duiven,
waardoor de bevolkingsopbouw afwijkt: jeugd tot 23 jaar (31%), en hun ouders (categorie
30-55 jaar: 41%) zijn oververtegenwoordigd.
Er wonen in de gemeente Duiven 4272 jongeren van 10 tot 23 jaar. Dit is 17% van het totaal.
In vergelijking met het Gelders gemiddelde (21%) komt dit iets lager uit. Duiven is nog altijd
een jonge gemeente. In de gemeente woont een relatief klein aantal allochtonen, waarbij de
Europese Unielanden en Indonesië sterker vertegenwoordigd zijn dan de traditionele
emigratielanden zoals Suriname, Indonesië, Turkije en Marokko.
2.3

Vrije tijd (sport, cultuur uitgaan en ontmoeting)

Uit onderzoek onder jeugd in Gelderland1 blijkt dat de jongeren een groot deel van hun vrije
tijd aan e-mailen of chatten besteden, naar vriend(inn)en gaan, huiswerk maken en surfen op
internet. 59% van de jongeren is lid van een sportvereniging en 14% is lid van een andere
vereniging. 5% zegt zich heel vaak te vervelen, en 34% heeft een bijbaantje voor 3 uur of
meer per week.
Er is een panels met jongeren en met de professionals georganiseerd. Uit de panels blijkt
ook dat relatief veel jongeren lid zijn van een sportvereniging. Jongeren geven aan dat er te
weinig door hen door de gemeente wordt georganiseerd. Zij geven aan behoefte te hebben
aan meer uitgaansgelegenheden (disco, feesten) en sportieve activiteiten en buitensport –en
speelvoorzieningen. Enerzijds geven de jongeren aan te vinden dat de gemeente meer zou
moeten doen voor en met jongeren. Anderzijds geeft daarbij een deel, ook van de jongeren
zelf, aan dat jongeren zelf het initiatief willen of zouden moeten nemen. Dat wordt door
organisaties positief gewaardeerd. Zo zouden recreatieve groepen binnen sportverenigingen
verder gestimuleerd moeten worden. En er zou meer bekendheid gegeven moeten worden
aan diverse (sport) faciliteiten en –verenigingen. Tevens vindt men dat het jongerencentrum
vaker geopend zou moeten zijn en ziet men een bredere taak voor het jongerenwerk in
betere samenwerking met (sport)verenigingen en bijvoorbeeld CCOG.

1

Uit: Emovo (Electronisch Monitor en Voorlichting) verslag van een onderzoek onder jeugd 2 e en 4e klas VO 2003.
Gezondheid, welzijn en leefwijze van jongeren in de regio van Hulpverlening Gelderland Midden (16 gemeenten van
Nijkerk tot Rijnwaarden)
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Met prioriteit wordt aangegeven dat men graag ziet dat de jeugd meer gestimuleerd wordt
om eigen ideeën te realiseren, ondersteund door jongerenwerk en of vrijwilligersorganisaties
en via een verkorte subsidieprocedure.
Organisaties en politiek vragen aandacht voor de groep hangjongeren. Een preventieve
aanpak kan volgens hen veel voorkomen. Tegelijkertijd hangt overlast nauw samen met de
persoonlijke beleving van mensen. Een deel van de burgers is minder tolerant naar jongeren
toe. Jongeren moeten echter wel voldoende ruimte geboden worden om zich te uiten en te
ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om te streven naar meer waardering en begrip voor
elkaar.
Huidig aanbod vrije tijd
(sport, cultuur, uitgaan en ontmoeting)
Leeftijdscategorie Voorzieningen en lokaal
aanbod
10-23 jaar

 Jongerenopbouwwerk
Duiven

 Jongerencentrum
Alpha

 Jongerensoos
Rhinoceros

 Sportaccommodaties

 Sportverenigingen

 Muziekschool De
Liemers

 Amateuristische
kunstgezelschappen

 Schutterijen

 Bibliotheek

 Cultureel Centrum
Onderling Genoegen

 Scouting Duiven

 Scouting Groessen

 Hobbyclub

 Roefeldag

 Kinderactiviteiten

Projecten
Projecten in
het kader van
Pro Sport,
zoals BIOS,
Jeugdsportpas,
Jeugd actief in
en om
sportvereniging

ondersteuning

 Gemeente
afdeling WOB

 Bibliotheekservice
Gelderland

 Gelderse
Sportfederatie

2.4 Gezondheid en leefstijl
De meeste jongeren hebben het thuis naar hun zin2 en vinden dat ze genoeg vrienden en/of
vriendinnen hebben. Jongeren zijn over het algemeen tevreden over hun gezondheid,
alhoewel het met de psychische gezondheid is minder rooskleurig blijkt te zijn gesteld. Bij
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Organisaties geven aan dat oorzaken van problemen met jongeren meestal in de
opvoedings/thuissituatie te vinden zijn. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding,
maar bij vragen en problemen moeten instanties inspringen. Ouders weten niet altijd de weg
naar steun en hulp te vinden. Bij ernstige problematiek kunnen regionaal werkende
instellingen ingeschakeld worden. Belangrijk is om de drempels/barrières weg te nemen.
Ouders willen vaak wel, maar weten niet hoe. De gemeente heeft hierin een voorlichtende
taak.
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Uit: Emovo (Electronisch Monitor en Voorlichting)
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De WMO legt voor het lokaal jeugdbeleid de nadruk op de verstrekking van advies en
informatie. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbod op dit onderdeel. Het JIP
Jongeren Informatie Punt is een voorziening die hier in voorziet. Daarnaast is de gemeente
regisseur in het veld van voorzieningen die op preventie gerichte ondersteuning van
jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden
bieden.
Organisaties vinden dat met name op het terrein gezondheid en leefstijl het creëren van
laagdrempelige voorzieningen voor lichte hulp en steun aan jongeren en ouders van groot
belang is. Meer outreachend werken, de doelgroep opzoeken, kwam eveneens sterk naar
voren. Tevens werd aangedrongen op de ontwikkeling van een sociale kaart: het in beeld
brengen van en PR rond hulpmogelijkheden voor jongeren en ouders. Er is één ingang nodig
waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen en problemen; van belang is
samenwerking en afstemming rond opvoedspreekuur en –cursussen; waarbij voldoende
menskracht en deskundigheid aanwezig is.

Huidig aanbod gezondheid en leefstijl
Leeftijds
categorie
10-23 jaar

2.5

Voorzieningen lokaal en regionaal

 HGM Arnhem schoolarts

 Opvoedingsspreekuur
schoolverpleegkundige HGM

 Huisartsen

 Algemeen Maatschappelijk Werk

 Bureau Jeugdzorg Zevenaar

 Raad voor de Kinderbescherming

 Advies en Meldpunt
Kindermishandeling Arnhem

 Advies en meldpunt Huiselijk
Geweld

 Kindertelefoon Arnhem

 JIP Jongeren Informatie Punt

Projecten

Ondersteuning

 Gemeente
afdeling MAZA

 HGM Arnhem

 Zorgadviesteam
voortgezet
onderwijs

 Bureau
Jeugdzorg

Jeugd en veiligheid

Uit de gebiedsscans 20043 van de politie blijkt dat de jeugdoverlast in Duiven bestaat uit
lawaai, vandalisme, vervuiling, crossen door hangende jeugd op verschillende
ontmoetingsplaatsen (ondermeer het winkelcentrum / schoolplein de Wiekslag / basisscholen
zuid-west), waarbij ook vaker sprake is van gebruik van alcohol en softdrugs onder de
jongeren. Ook schoolgaande jeugd veroorzaakt overlast met name in het uitstralingsgebied
van het Candea college. Steeds meer komen ook in de Liemers signalen binnen over
gebruik en handel van softdrugs onder jongeren en het experimenteren met (hard)drugs,
waarbij de drugs (koeriers) over het algemeen uit Arnhem of Doetinchem worden gehaald.
Door de organisaties is aangedrongen op meer aandacht voor verslavingsproblematiek
jongeren. Uit onderzoek door De Grift in Duiven blijkt dat sterke aanwijzingen rond
toenemend druggebruik onder jongeren worden bevestigd.
In het project Aanpakken is o.a. voor de volgende werkdoelen gekozen:
- Terugdringen van de overlast door jeugd, met name op een aantal hangplekken en
verbeteren van de veiligheidsbeleving door (buurt)bewoners.
3

Gegevens uit Jaarplan openbare orde, veiligheid en leefbaarheid 2005
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-

Ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de jongerenwerkers ten aanzien
onder andere vindplaatsgericht werken, het outreachend werken. Hierbij is tevens
samenwerking met De Grift (verslavingszorg) en het JEKK (jeugdhulpverlening) in
regionaal verband gewenst.

Tevens wijst men op de gewenste gunstige invloed van Peacemakers in de wijken (het
project is bij Candea ingezet op gedragsbeïnvloeding van groepen door de leider van de
groep een opleiding te geven in meer positief gericht gedrag). Daarnaast is er de wens tot
meer structuur in de buurt in samenwerking met buurtplatforms. Jongeren zouden hier meer
bij betrokken moeten worden.
De organisaties pleiten voor meer samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het
jongerenwerk, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven, basisonderwijs en
v
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Huidig aanbod jeugd en veiligheid
Leeftijds Voorzieningen lokaal en
categorie regionaal
10-23 jaar

 Politie

 Jongerenopbouwwerk

 Bureau Halt

 Raad voor de
Kinderbescherming

 Advies en Meldpunt
Kindermishandeling

 Algemeen
Maatschappelijk Werk

 JSN Jongeren
Signalerings Netwerk

2.6

Projecten

 Schooladoptieplan
door politie en
onderwijs e.d.,

 Activiteiten
verkeersveiligheid
door politie,
onderwijs

 Schoolagent
Candea College

 Project Streetwise

 Project
Aanpakken

ondersteuning

 Gemeente
afdeling
WOB, AZ
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Wonen en leefomgeving

Duiven telde op 1 januari 2003 bijna 9.700 woningen: 67% koopwoningen, 24% sociale en
9% particuliere huurwoningen. In de gemeente Duiven beschikt woningcorporatie Vivare in
2005 over 2327 woningen waarvan 1362 eengezinswoningen. In de kleinere kernen ligt het
aandeel koopwoningen aanzienlijk hoger (88% in Groessen en 80% in Loo) en het aandeel
sociale huurwoningen lager. Veel jongeren willen graag in Duiven blijven wonen. Uit
onderzoek blijkt dat er behoefte is aan huisvesting voor jongeren4. In de kernen Groessen en
Loo willen meer jongeren later, vergeleken met de jongeren in Duiven zelf, graag een huis
met een tuin. De bouwmogelijkheden worden verruimd met de komst van De Kloosterkamp,
De Ploen en de vaststelling van het Centrumplan. In de nieuwe wijken zullen ook
goedkopere huurwoningen worden gebouwd. Starters zijn een brede categorie, waar
jongeren binnen vallen. Aan de bouw van specifieke starterswoningen zal aandacht worden
besteed.
In tegenstelling tot een stad als Arnhem is de particuliere verhuur in Duiven minimaal en zijn
jongeren aangewezen op het aanbod van de corporatie. Zelf geven jongeren aan een HATwoning te zoeken. Er wordt geen extra bouwactiviteit op dit onderdeel ondernomen, wel
zullen appartementen voor jongeren in het centrum worden gebouwd. In de toekomstvisie
wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan een meer gedifferentieerd woningaanbod waarbij
kwaliteit en kwantiteit in evenwicht zijn. De beschreven groei is in eerste instantie gericht
4

Bron: Woonbehoeftenonderzoek 2003-2007 van de gemeente Duiven en Vivare mei 2003.
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geweest op de lokale behoefte en bedoeld om jongeren en senioren voor de gemeente te
behouden.
Jongeren ervaren hun buurt doorgaans als prettig. Daarnaast geven zij duidelijk aan dat er
nog wat mist op het gebied van buitensport zoals een skateramp, en een voetbalkooi. Ook
zou de jongere groep, 10 tot 14 jaar graag meer voetbaltoernooien willen organiseren. Het
onderhoud van de voorzieningen kan beter in de ogen van de jongeren, hetzelfde geldt voor
de ligging. Jongeren willen niet weggestopt zijn aan de rand van het dorp, waar er weinig
toezicht en controle is.
Organisaties vinden het belangrijk dat jongeren zich veilig voelen en letterlijk een eigen plek
in het dorp hebben. Het jongeren(opbouw)werk heeft de functie van vertrouwenspersoon, die
de jongere serieus neemt en die jongeren ondersteunt en adviseert bij hun ideeën en
initiatieven.
Huidig aanbod wonen en leefomgeving
Leeftijds Voorzieningen lokaal en
Projecten
Categorie regionaal
10-23 jaar

 Vivare woningcorporatie

 Fitpoint

 Openbare

 Initiatieven voor
vervoersbedrijven NS,
jongeren in de directe
Syntus
omgeving, m.n
.georganiseerd vanuit

 Jongerenopbouwwerk
jongerenopbouwwerk

 Wijk- en dorpsraden

Ondersteuning

 Gemeen
te
afdeling
WOB

2.7 Opleiding en arbeid
In het schooljaar 2004-2005 waren in de gemeente Duiven 5146 leerplichtigen (zowel dag
als partieel leerplichtig) woonachtig5. In de leeftijd 12 tot en met 17 jaar betreft het 3209
leerlingen. Naast deze leerplichtige jongeren6 zijn er nog bovenleerplichtigen. Dit zijn jong
volwassenen in de leeftijd van 18 –23 jaar, die in beeld blijven voor de leerplicht totdat ze óf
23 jaar zijn geworden óf tot het tijdstip van behalen van een startkwalificatie7. Er waren 1419
jong volwassenen waarop de RMC-wetgeving van toepassing is (Regionale Meld en
Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaten).
Rond de leeftijd van 15 tot 17 jaar ontstaat de meeste problematiek. Dat heeft mogelijk te
maken met de puberteit, maar ook met de wisseling van scholen. Na de vierjarige VMBO
wordt met 16 jaar een vervolgopleiding gekozen die soms niet de juiste blijkt te zijn.
Resultaat is dan onder andere schoolverzuim.
In de gehouden panelgesprekken geven lokale en regionale organisaties aan dat op het
terrein onderwijs/opleiding meer en toegankelijker informatie en bekendheid over werk en
opleidingen voor jongeren gewenst is. Verdere verbetering van de aansluiting onderwijs –
arbeidsmarkt vindt men erg belangrijk. Tot slot dienen netwerken tussen organisaties worden
verbreed en verdiept.
In de gemeente Duiven heeft de huidige leerlingconsulente, naast de leerplicht- en daaruit
voortkomend de preventieve en handhavingstaken, ook opsporingsbevoegdheid. De huidige
5

Gegevens uit Jaarverslag leerplicht schooljaar 2004 -2005
De leerplicht van een kind start op de eerste schooldag van de maand, volgend op het bereiken van de vijfjarige leeftijd.
In Nederland eindigt de volledige leerplicht aan het einde van het schooljaar waarin de leerplichtige 16 jaar is geworden
of na 12 volledige schooljaren. Daarna is er nog een jaar partiële leerplicht (1 of 2 dagen per week naar school).
7
Het Ministerie van OcenW definieert een startkwalificatie als zijnde een opleiding op beroepsniveau 2. Dat is een
HAVO/VWO diploma of een MBO diploma tot niveau 2 (basisberoepsopleiding).
6
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leerplichttaken omvatten ongeveer 1,56 fte (inclusief administratieve uren) voor bijna 8500
leerplichtige leerlingen in Duiven en Westervoort. Vanuit Duiven en Westervoort wordt nauw
samengewerkt met de leerplichtambtenaren en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaten in de regio de Liemers. Binnen de Arbeidsbeurs heeft het CWI een
jongerenloket in het leven geroepen.
Conform de afspraken, die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma preventief
jeugdbeleid –provinciaal jeugdzorgbeleid 2005 - 20068 wordt er naar gestreefd dat de
gemeenten de leerplichtadministratie tot en met 17 jaar op orde hebben. In Duiven en
Westervoort is het systeem sinds november 2005 operationeel. Daarnaast brengen
gemeenten in beeld wat de huidige inzet is op aanpak en preventie van verzuim. En indien
deze inzet onvoldoende is om bovenstaande resultaten te kunnen behalen, formuleren zij
een plan om de aanpak en preventie te verbeteren.
Daarnaast wenst de Regio Arnhem en omstreken zich gezamenlijk in te spannen voor een
sluitende aanpak door middel van de opzet van lokale of (sub)regionale zorgnetwerken
rondom het basis onderwijs en voortgezet onderwijs, aansluitend op de zorgstructuur 0-4
jaar.
Huidig aanbod opleiding arbeid
Leeftijds Voorzieningen lokaal en
Speciale voorzieningen
Ondersteuning
categorie regionaal
/projecten
10-23

 Candea College

 Leerlingconsulent

 Gemeente
jaar
Duiven
afdeling

 Leerlingvervoer
WOB, MAZA

 Liemers College

 RMC regionaal Meld
Zevenaar

 Zorgadviest
en
eam

 ROC Rijn IJssel,
Coördinatiefunctie
Candea,
voortijdig

 ROC A12, Graafschap
Liemers
schoolverlaten
College
College

 Jongerenloket CWI

 ROC Rijn IJssel/

 Bureau
Graafschap College

 Project BOVO
Jeugdzorg
Volwasseneneducatie
(consultatie)

 Centrum voor Werk en
Inkomen CWI
2.9

Jongerenparticipatie

Organisaties vinden het belangrijk dat doelgroepen in het jeugdbeleid participeren. Ook
wordt er veel belang aan gehecht dat de gemeente meer de taal van de jongere spreekt om
zo de communicatie en het contact te verbeteren. Dit betekent dat jongeren meer
gestimuleerd moeten worden om eigen ideeën te realiseren. Dit kan door middel van
ondersteuning door het jongerenwerk, of door vrijwilligersorganisaties gebeuren. Van belang
is dat er een verkorte subsidieprocedure is, waarbij geput kan worden uit het
Vernieuwingsfonds Jeugdbeleid. Door jaarlijks een jongerenconferentie te organiseren kan
de betrokkenheid van jongeren bij de gemeenschap worden behouden en vergroot. Dit is
een betere methode is dan een voorziening als het DJIO het Duivens Jongeren Inspraak
Orgaan in stand te willen houden. Gebleken is dat de veronderstelde betrokkenheid van
jongeren voor dit structureel bedoelde orgaan moeilijk vast te houden is.
Huidig aanbod jongerenparticipatie
8

Behorende bij het convenant over de regionale aansluiting tussen het lokaal preventief jeugdbeleid van de gemeenten
in de regio Arnhem en omstreken en het jeugdzorgbeleid van de provincie Gelderland (2005).

12

Leeftijdscategorie
10-23 jaar

2.10

Voorzieningen
Projecten
Ondersteuning
lokaal en regionaal

 CAN
 (Mee)organiseren Gemeente afdeling
WOB
parlement
activiteiten met
binnen
jongerenwerk
Candea

 project BOVO
Candea:
waaronder:
Maatschappelijke
stage voortgezet
onderwijs

Jeugdbeleid

Tijdens de in 2005 gehouden interactieve bijeenkomsten met organisaties en
raadscommissie is aangegeven dat de volgende elementen belangrijk zijn voor het
jeugdbeleid en dat deze (verder) dienen te worden ontwikkeld of verbeterd:

 Het jeugdbeleid zo inrichten dat jongeren zich meer betrokken voelen

 Aandacht voor preventie

 Laagdrempeligheid

 Meer samenwerking en afstemming

 Informatie-uitwisseling en korte lijnen met andere organisaties en clubs
Wat is nodig en wenselijk (randvoorwaarden:
Middelen
Snelle inzet van ondersteuning, en snelle reactie op verzoeken vanuit de doelgroep.
Goede afspraken tussen gemeenten en provincie over (de financiering van )jeugdbeleidjeugdzorg
Inzicht in de actoren in het veld en hun samenhang
Uitbouwen van netwerken.
Organisaties geven aan dat ze ten behoeve van het jeugdbeleid het een en ander te bieden
hebben: expertise, contacten met de doelgroep, signalerende en adviserende functie,
bruggenbouwer en meedenkende partner e.d.
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3. Actieplan jongerenbeleid 2006 –2009
3.1
inleiding
Op basis van de huidige stand van zaken, geschetst in hoofdstuk 2, zijn zowel positieve
signalen en ontwikkelingen te onderscheiden alsook knelpunten en leemten die vragen om
beleidsmaatregelen. Wat betreft de positieve signalen kunnen we het volgende concluderen:

 Met de meeste jongeren in de gemeente Duiven gaat het goed. Er is sprake van een
hoge deelname aan sportverenigingen en clubs.

 Lokale en regionale organisaties tonen zich zeer betrokken bij de jeugd en zijn bereid
een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het jongerenbeleid
binnen de gemeente Duiven.

 Jongeren laten eveneens hun stem horen en dragen suggesties aan ter verbetering van
het jongerenbeleid.
De gemeente is onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor
informatie en advies. De regierol van de gemeente is een organiserende rol. De gemeente is
zelf uitvoerder van de informatie en adviesfunctie, en voert de regie ten aanzien van de
aanbieders die verantwoordelijk zijn voor een sluitend aanbod op het gebied van
opvoedingsondersteuning en lichte hulpverlening.
Hoe het er in de gemeente Duiven voor staat met de jongeren en het huidige beleid, geeft
anderzijds ook inzicht in knelpunten en leemten:

 De samenwerking, afstemming en integrale benadering t.b.v. het jeugdbeleid is
onvoldoende;

 De communicatie gemeente –organisaties/jongeren/ouders verloopt niet optimaal;

 De maatschappelijke participatie van jongeren behoeft meer aandacht en stimulans;

 De aanpak van schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid vraagt
(nog meer) inzet, samenwerking en afstemming;

 Het aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning is in Duiven aanwezig, maar onvoldoende
bekend bij ouders en jongeren: dit kan geoptimaliseerd worden; ook de signalering,
toeleiding en coördinatie van zorg verlopen nog niet optimaal;

 Voor jongeren is op het gebied van vrije tijd het voorzieningen- en activiteitenniveau in
Duiven beperkt;

 Tevens blijkt de onbekendheid omtrent voorzieningen en mogelijkheden parten te spelen
bij de jongeren

 Thema’
sal
sov
er
l
ast
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er
keer
sonv
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i
ghei
d,mi
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engebr
ui
kwor
dennogonv
ol
doende
preventief en in gezamenlijkheid aangepakt;

 Er is een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren/jong volwassenen in Duiven.
Bovenstaande vereist diverse beleidsmaatregelen ten behoeve van:

 het algemeen jeugdbeleid,
gericht op alle kinderen en jongeren 0 –23 jaar en voorwaardenscheppend voor het
algemeen, preventief, curatief en repressief jongerenbeleid

 het algemeen en algemeen preventief jongerenbeleid,
gericht op alle jongeren 10 –23 jaar;

 het preventief, curatief en repressief jongerenbeleid, gericht op specifieke (groepen)
jongeren 10 –23 jaar.
In dit hoofdstuk zijn op basis van deze driedeling maatregelen en acties geformuleerd, die
richtinggevend zijn voor de periode 2006 –2008. In hoofdstuk 4 vindt u de actiepunten
concreet uitgewerkt.
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3.2

Algemeen jeugdbeleid

Maatregel 1: Creëren van voldoende mogelijkheden voor jongeren om eigen ideeën te
realiseren
Jongeren in Duiven zijn relatief vaak lid van een vereniging of club. Toch ervaart
eenderde van de jongeren dat er in de vrijetijdssfeer te weinig voor hen in de buurt of
gemeente te doen is. Het is daarom gewenst dat de gemeente het voorzieningen -en
activiteitenniveau voor deze doelgroep op een dusdanig peil brengt dat de meeste
jongeren hun buurt en gemeente als prettig en aantrekkelijk (blijven) ervaren. Dat een
substantieel percentage jongeren en jong volwassenen deel uitmaakt van de lokale
bevolking is bovendien voor nu en in de toekomst noodzakelijk in het licht van de
vergrijzing en de daarmee samenhangende behoefte aan mantelzorg/vrijwilligerswerk.
Het jongeren(opbouw)werk heeft –gezien de huidige (deels tijdelijke) formatieomvang in het kader van het project Streetwise, voldoende mogelijkheden voor het realiseren van
accommodatiegebonden activiteiten, vindplaatsgericht werken en het stimuleren en
ondersteunen van jongeren bij het zelf vormgeven van activiteiten. Met het project is nu
reeds de weg ingeslagen om door middel van de samenwerking tussen jongerenwerk,
gemeente en politie vanuit een integrale aanpak zorg te dragen voor meer veiligheid op
straat en in de wijken en het uitvoeren van preventieve activiteiten ten behoeve van
hangjongeren. Het project heeft een looptijd van 2 jaar.
Tevens is er de wens van jongeren en organisaties dat jongeren in het dorp een eigen
plek hebben. Jongeren vanaf 10 jaar hebben behoefte aan specifieke voorzieningen en
activiteiten op buitensportgebied zoals toernooitjes, voetbalkooi en skateramp. Het
jongerenwerk kan ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van de door de
jongeren ervaren onveiligheid rond buitensport -en speelvoorzieningen. Buurtplatforms
kunnen hier tevens een rol in spelen.
Beleid ten aanzien van speelvoorzieningen is in ontwikkeling Voorstel is om hier
gezamenlijk (jongeren, buurtbewoners, organisaties en gemeente) visie en beleid op te
ontwikkelen en een plan van aanpak op te stellen. Voorstel is om de formatie en
middelen van het jongeren(opbouw)werk structureel in de huidige omvang tevens in te
zetten voor activiteiten gericht op de groep 10-14 jaar, en activiteiten gericht op
deelname van jongeren aan buurtplatforms.
We onderscheiden de volgende actiepunten:
1. Structurele uitbreiding jongeren(opbouw)werk
2. Formuleren beleid en plan van aanpak buitensport en speelvoorzieningen voor
jongeren van 10 jaar en ouder in het kader van de nota Speelvoorzieningen.
3.3.

Algemeen en algemeen preventief jeugdbeleid

Maatregel 2: Versterking van het aanbod van en de samenhang tussen
voorzieningen
In de gemeente Duiven is een betere samenhang en afstemming tussen organisaties, en
tussen gemeente en organisaties gewenst. Het optimaliseren, signaleren en toeleiden
van zorg is van belang om tot het door de organisaties gewenste één loket te komen voor
opvoedingsinformatie en –advies. Het is van belang om de samenwerking, afstemming
en uitwisseling binnen de gemeente, tussen gemeente en organisaties en organisaties
onderling te verbeteren.
Ook de communicatie tussen gemeente en de doelgroep, namelijk jongeren en hun
ouders dient versterkt te worden. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep
om zelf initiatieven te ontplooien heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om
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jongeren en ouders zo optimaal mogelijk te bereiken en te betrekken; door de doelgroep
meer op vindplaatsen op te zoeken en gericht op thema/problematiek te raadplegen. Als
regisseur van het integraal jeugdbeleid heeft de gemeente op deze actiepunten een
initiërende, coördinerende en sturende rol.
Ter versterking van de communicatie en verbetering samenhang en afstemming zijn als
concrete actiepunten geformuleerd:
1. Optimaliseren signaleren en toeleiden van zorg. Zorgcoördindatie: één
opvoedingssteunpunt
2. Versterking afstemming en samenwerking door middel van een sociale kaart.
Maatregel 3: Bevordering maatschappelijke participatie
Gemeente en organisaties hechten er veel belang aan dat jongeren een
maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgen, die bij hun levensfase en
ontwikkelingsmogelijkheden passen. Enerzijds door hen te betrekken bij het jeugdbeleid
(zie maatregel 1, actiepunt 2), anderzijds door de jeugd nadrukkelijk(er) te betrekken bij
de gemeenschap: ten eerste door initiatieven voor jongeren door jongeren aan te
moedigen. Daartoe is een vereenvoudigde procedure voor subsidieaanvragen gewenst.
Ten tweede door vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages (via het voortgezet
onderwijs) te stimuleren, bij voorkeur ondersteund door de vrijwilligerscentrale die daarin
een initiërende en coördinerende rol speelt.
We onderscheiden daarom de volgende actiepunten:
1. Stimulering initiatieven voor jongeren –door jongeren
2. Stimulering vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages
Maatregel 4: Vergroting huisvestingsmogelijkheden voor jongeren
In Duiven zijn in ook voor jongeren wachttijden om in aanmerking te komen voor een
woning. Jongeren trekken weg uit de gemeente als er voor hen geen geschikte en
betaalbare woningen voorhanden zijn. Zoals ook in relatie tot vrije tijd is opgemerkt
(maatregel 2), is dit gezien de vergrijzing een ongewenste ontwikkeling.
Jongerenhuisvesting dient in Duiven dus expliciet aandacht te krijgen.
Nu in de gemeente weer meer mag worden gebouwd is het belangrijk dat gemeente en
woningbouwcorporaties zich gezamenlijk inspannen om jongeren, die in Duiven willen
(blijven) wonen, meer mogelijkheden op de woningmarkt te bieden. Als actiepunt
formuleren we:
1. Creëren van voldoende betaalbare woningen voor jongeren
Maatregel 5: Vergroting laagdrempelige jongereninformatie
Er bestaat behoefte aan meer laagdrempelige informatie en doorverwijzing voor jongeren.
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbod op het onderdeel informatie en advies. Het
JIP Jongeren Informatie Punt voorziet hierin. De formatie is onvoldoende om aan de al jaren
stijgende vraag te voldoen. Het is gewenst de bestaande informatievoorziening op het
Candea uit te breiden. Als actiepunt volgt hieruit:
1. uitbreiden laagdrempelige jongereninformatie

3.4

preventief, curatief en repressief beleid

Maatregel 6: Bevorderen van een gezonde en veilige leefstijl
Ten behoeve van de psychische gezondheid en opvoedingssituatie is het essentieel dat
jongeren en ouders weten waar ze met hun vragen en problemen terechtkunnen. Gemeente
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en organisaties hebben een verantwoordelijkheid hen daarbij te ondersteunen, problemen
tijdig te signaleren en zonodig te verwijzen. Organisaties zijn verantwoordelijk voor
opvoedingsondersteuning en lichte hulp aan jongeren en aan ouders. De gemeente ziet er
op toe dat dit aanbod gecoördineerd, in samenhang ingezet wordt, en dat het aanbod
laagdrempelig is: goed bereikbaar en bekend bij de doelgroep.
Organisaties signaleren een toenemend gebruik van hard –en softdrugs. Goede voorlichting
en gerichte preventiemaatregelen zijn op het gebied van genotmiddelen noodzakelijk. Het
jongerencentrum is de plek waar het gebruik manifest is, maar dit is niet de enige
verschijningsvorm. Wel is het reden om te onderzoeken hoe het jongerenwerk kan worden
ondersteund in haar werkzaamheden, waarbij de grens naar hulpverlening ligt bij een
daartoe toegeruste instelling als De Grift, centrum voor verslavingszorg.
De volgende actiepunten worden geformuleerd:
1. realiseren van laagdrempelige opvoedingsinformatie , -advies en –hulp aan ouders
2. bevorderen van de aanpak verslavingsproblematiek
Maatregel 7: Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten
Organisaties drongen aan op een preventieve aanpak van jongeren met problemen in twee
of meer leefgebieden. Door een sluitende netwerkstructuur kan signalering en
doorverwijzing op een goede basis al in een vroeg stadium worden versterkt. Een
multidisciplinair zorgteam (zorgadviesteam) in het basisonderwijs dient ertoe bij te dragen
dat afstemming rond de zorg voor risicokinderen plaatsvindt. Een goede samenwerking zal
ertoe moeten bijdragen dat tijdig een passende zorg en oplossing voor een probleem
gevonden kan worden. Van belang is dat een kind op de juiste plaats terechtkomt. Dit kan
tevens het verloop van een vlotte schoolcarrière ten goede komen.
Het is een ongewenste situatie dat jongeren zonder startkwalificatie de school of opleiding
verlaten. Daardoor hebben jongeren minder kans op de arbeidsmarkt. Wanneer dit voorkomt
uit persoonlijke of psychische problemen is het zaak dat dit al veel eerder aangepakt wordt.
Een andere oorzaak kan zijn dat geen goede keuze is gemaakt voor een vervolgopleiding.
Wanneer dit het gevolg is van een tekort aan informatie of begeleiding bij de keuze dient
deze toegankelijker gemaakt te worden, of uitgebreid.
De volgende actiepunten worden geformuleerd:
1. verbeteren van de vroegsignalering in het basisonderwijs
2. realiseren meer en betere toegankelijkheid informatie werk en opleidingen
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4. Overzicht maatregelen en actiepunten 2006 - 2009

Algemeen jeugdbeleid
10-23 jaar

Algemeen en algemeen
preventief jongerenbeleid
10 –23 jaar

Preventief, curatief en
repressief jongerenbeleid
10 –23 jaar

Maatregel 1:
Creëren van voldoende
mogelijkheden voor jongeren
om eigen ideeën te realiseren

Maatregel 2:
Versterking van het aanbod
van en de samenhang tussen
voorzieningen

Maatregel 5:
Bevorderen van een gezonde
en veilige leefstijl

Actiepunten:
1. Uitbreiding structurele
jongeren(opbouw)werk
2. Formuleren beleid en plan
van aanpak buitensport -en
speelvoorzieningen

Actiepunten:
1. Optimaliseren, signaleren,
toeleiden, coördinatie van
zorg: Eén loket
2. Versterking afstemming en
samenwerking door
middel van een sociale kaart.

Actiepunten:
1. Realisering laagdrempelige
opvoedingsinformatie, -advies
en -hulp aan ouders
2. Bevorderen van de aanpak
verslavingsproblematiek

Maatregel 3:
Maatregel 6:
Bevordering maatschappelijke Sluitende aanpak voortijdig
participatie
schoolverlaten

Actiepunten:
1. Stimulering initiatieven voor
jongeren door jongeren
2..Stimulering maatschappelijke
stages

Actiepunten
1. Verbeteren van
de vroegsignalering in het
basisonderwijs
2. Realiseren meer en betere
toegankelijkheid informatie
werk en opleidingen

Maatregel 4:
Vergroting
huisvestingsmogelijkheden
voor jongeren
Actiepunten:
1. Creëren van voldoende
betaalbare woningen voor
jongeren

Maatregel 5:
Vergroting laagdrempelige
informatievoorziening
actiepunt:
1. uitbreiding formatie Jongeren
Informatie Punt JIP
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Maatregel 1: Creëren van voldoende mogelijkheden voor jongeren om eigen ideeën te
realiseren
Actiepunt 1.1
Thema
Doelstelling

Resultaat Beoogd effect
Doelgroep
Inhoud

Regierol
Betrokkenen
Fasering
Benodigde budget

Dekking

Uitbreiding structurele jongeren(opbouw)werk
Vrije tijd, wonen en leefomgeving, jongerenparticipatie, jeugd en
veiligheid.
Het bereiken van de jongere groepen van 10 –14 jaar en het
organiseren van activiteiten gericht hierop, het ondersteunen van
jongerenparticipatie, het activeren van groepen die op straat
rondhangen en het deelnemen aan netwerken rondom jeugd.
Er zijn voldoende jongeren(opbouw)werkers aangesteld en middelen
ter beschikking om aan de vragen en behoeften van de jongeren in de
gemeente Duiven te kunnen voorzien.
Jongeren 10 tot 23 jaar
De formatieomvang van het jongerenopbouwwerk is momenteel
voldoende om een genoegzaam en vraaggericht aanbod voor jongeren
te realiseren. Op basis van ervaringsgegevens stelt men een richtgetal
op van 1 fulltime eenheid (fte) per 10.000 inwoners. Dit zou voor de
gemeente Duiven een formatieomvang van 2, 5 betekenen.
Momenteel is de omvang In totaal 2,7. Deze bestaat uit 1,9 fte
structureel en 0,8 tijdelijk ambulant jongerenwerk in het kader van het
project Streetwise. De taken die bij het jongerenwerk terechtkomen
nemen toe. Ook kan worden voorzien door de toename van de
omvang van de leeftijdsgroep in de komende periode het beroep dat
op het jongerenwerk wordt gedaan zal toenemen. Het voorstel is om
deze omvang in fte blijvend structureel in te kunnen zetten.
Beleidsmedewerker integraal jeugdbeleid
Uitvoerende organisatie jongeren(opbouw)werk (Mikado)
Vanaf medio 2007 structurele inzet 2,7 fte jongeren(opbouw)werk
Kosten drie jongerenwerkers en exploitatie jongerencentrum:
2006: €128.
500,
- in begroting + €45.
000,
- dekking krediet (Uitbreiding
PM in begroting)
2007: €128.
500,
- in begroting + €45.
000,
- dekking krediet
2008: €173.
500,
- waarvan krediet €45.
000,
2009: €173.
500,
- waarvan krediet €45.
000,
Begroting 2006: €173.
500,
- gemeentelijke subsidie en krediet project
Begroting 2007: €173.
500,
- gemeentelijke subsidie en krediet project
Begroting 2008: €173.
500,
Begroting 2009: €173.
500,
-

Actiepunt 1.2

Formuleren beleid en plan van aanpak buitensport –en
speelvoorzieningen

Thema
Doelstelling

Vrije tijd, wonen en leefomgeving, jeugd en veiligheid.
Creëren van voldoende buitensport -en speelmogelijkheden voor
jongeren toegespitst op de leeftijd van 10 jaar en ouder
Beleid en plan van aanpak Buitensport -en Speelvoorzieningen in
Duiven geformuleerd. Opstart conform plan van aanpak
Jongeren 10 tot 23 jaar
Jongeren geven aan meer behoefte te hebben aan recreatieve
sportieve activiteiten en buitensport –en speelvoorzieningen op een
veilige plek in het zicht van iedereen. Zo geven zij blijk van de wens
hun eigen plek te willen hebben en zich daar mede verantwoordelijk
voor te voelen. Onderzoeken in hoeverre met behulp van de
pr
ovi
nci
al
espor
t
not
a“
Speel
vel
di
nbewegi
ng”
eenJohanCr
ui
j
f
f
-veld

Resultaat Beoogd effect
Doelgroep
Inhoud
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Regierol
Betrokkenen
Fasering
Benodigde budget
Dekking

kan worden gerealiseerd.
Beleidsmedewerker integraal jeugdbeleid, jongerenopbouwwerker,
Jongeren, buurtbewoners, organisaties, gemeente
Interactieve beleidsontwikkeling voorjaar 2007
plan van aanpak vanaf 2007
2007: Kosten voor interactieve bijeenkomsten
Krediet 2007 dekking €2300r
eal
i
ser
enj
op’
s.Eri
snoggeeni
ndi
cat
i
e
van de kosten van voorzieningen
Begroting 2007 en 2008 afhankelijk van de uitkomsten.
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Maatregel 2: Versterking van het aanbod van en de samenhang tussen voorzieningen
Actiepunt 2.1
Thema
Doelstelling

Resultaat Beoogd effect

Doelgroep
Inhoud

Regierol
Betrokkenen
Fasering
Benodigde budget
Dekking

Optimaliseren signaleren, toeleiden en coördinatie van zorg: Eén
loket
Gezondheid en leefstijl, jeugdhulpverlening en –bescherming,
geestelijke gezondheidszorg voor jongeren.
Op lokaal niveau:
Het optimaliseren van het signaleren van problemen en het toeleiden
van jongeren en ouders naar ondersteuning en hulp.
Op regionaal niveau:
Het maken van bestuurlijke afspraken over de inzet en bereikbaarheid
van Bureau Jeugdzorg Arnhem; het maken van afspraken over
uniforme overdracht naar Bureau Jeugdzorg;
het maken van samenwerkingsafspraken tussen organisaties t.b.v.
het realiseren van een sluitende keten van signalering, beoordeling en
(indien nodig) toeleiding naar Bureau Jeugdzorg;
het realiseren van een sluitend netwerk en het beschikbaar zijn van
passend en genoegzaam aanbod aan outreachende en motiverende
hulp voor risicogezinnen en –jongeren;
het coördineren van zorg bij gezinnen die op meerdere levensterreinen
problemen hebben.
Op lokaal en regionaal niveau:
- Het versterken van de algemene voorzieningen t.b.v. adequate
en effectieve signalering en verwijzing
- Vermindering van het aantal niet-juiste aanmeldingen bij Bureau
Jeugdzorg;
- Verbetering van de toegankelijkheid van de hulpverlening aan
risicogezinnen en –jongeren die de zorg mijden;
- Bevordering van maatschappelijke participatie en verbetering
van ondersteuning van jeugdigen na uitstroom uit de
geïndiceerde jeugdzorg;
- Verbetering van coördinatie van zorg bij gezinnen die op
meerdere levensterreinen problemen hebben.
Kinderen, jongeren 0 –18 jaar en hun ouders.
In de regio Arnhem zullen in 2006 concrete afspraken worden
gemaakt omtrent signaleren, toeleiden en coördinatie van zorg
(conform regionaal uitvoeringsprogramma 2005 –2006 (thema 2,
8, 10, 11),behorende bij het convenant 2005). Gemeenten,
waaronder Duiven, inventariseren de vraag aan inzet BJz bij de
voorliggende voorzieningen/zorgstructuren, nemen in de
taakstelling voor de voorliggende voorzieningen afspraken op om te
komen tot een sluitende keten, dragen zorg voor het ontwikkelen
van netwerken en toegankelijk aanbod voor risicogezinnen en –
jongeren, en dragen mede zorg voor de implementatie van
coördinatie van zorg/gezinscoaching. De Provincie verricht
eveneens conform het convenant diverse inspanningen teneinde
een sluitende keten te realiseren.
Op lokaal niveau is het vooruitlopend op de regionale inspanningen
gewenst dat organisaties elkaar beter leren kennen en deskundiger
worden in het signaleren van problemen en het toeleiden van jongeren
en ouders naar hulp.
Beleidsmedewerker integraal jeugdbeleid en gezondheidsbeleid.
Organisaties die werken met en voor kinderen, jongeren en hun
ouders.
Gemeenten de Liemers en regio Arnhem, Provincie Gelderland.
2006 en 2007: verdere verbeteracties, mede in regionaal verband.
2006 en 2007: nader te bepalen
Begroting 2007 en 2008: op basis van uitkomsten 2006.
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Actiepunt 2.2

Versterking afstemming en samenwerking door middel
van een sociale kaart

Thema
Doelstelling

Algemeen, gezondheid en leefstijl
Toegankelijker maken van het aanbod van organisaties en het
verbeteren van de kennis van de expertise van de partners
Alle beroepskrachten en vrijwilligers die met kinderen en jongeren in
aanraking komen weten welke zorg -en hulpketens er in de
gemeente bestaan en hoe ze werken en dragen na signalering zorg
voor een efficiënte verwijzing/toeleiding. Risicokinderen –en
jongeren die door beroepskrachten en vrijwilligers vanuit de
zorgstructuren op wijk –schoolniveau worden aangemeld, worden
door Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorginstellingen snel en
doelmatig geholpen
Ouders en jongeren van 10 –23 jaar en organisaties
jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening
Om te voorkomen dat organisaties langs elkaar heen werken en om
het beroep op Bureau Jeugdzorg te verminderen zullen in de regio
Arnhem in 2006 concrete afspraken worden gemaakt omtrent
toegankelijkheid en toeleiding (conform regionaal
uitvoeringsprogramma 2005 - 2006 (thema 2),behorende bij het
convenant 2005). Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt
tussen betrokken instellingen, sociale organisaties / verenigingen en
zelfstandige beroepsbeoefenaren ten behoeve van het realiseren
van een sluitende keten van signalering, beoordeling en (indien
nodig) toeleiding naar Bureau Jeugdzorg op lokaal niveau.
De provincie ontwikkelt een format voor een digitale sociale kaart
met daaraan gekoppeld een verwijsschema. Basis: regionaal met
lokale toevoegingen. Samen met instellingen komen tot één sociale
kaart waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor inkoop en de
instellingen voor de organisatie van de inhoud.
Beleidsmedewerkers jeugdgezondheidszorg en integraal jeugdbeleid
Gemeente, organisaties, provincie
Uitwerking voornemens toegankelijkheid en toeleiding
uitvoeringsprogramma Arnhem en omstreken 2005 –2006 (thema
2);
2006: gemeenten informeren en betrekken lokale instellingen bij
afspraken over signalering en toeleiding
medio 2006: gemeenten zijn verantwoordelijk voor invoering van de
sociale kaart
Inzet vanuit reguliere taken van organisaties
Inzet vanuit reguliere taken van organisaties

Resultaat Beoogd effect

Doelgroep
Inhoud

Regierol
Betrokkenen
Fasering

Benodigde budget
Dekking
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Maatregel 3: bevordering maatschappelijke participatie
Actiepunt 3.1
Thema
Doelstelling
Resultaat Beoogd effect
Doelgroep
Inhoud

Regierol
Betrokkenen
Fasering
Benodigde budget
Dekking

Actiepunt 3.2
Thema
Doelstelling
Resultaat Beoogd effect
Doelgroep
Inhoud

Regierol
Betrokkenen
Fasering
Benodigde budget
Dekking

Stimuleren initiatieven voor jongeren door jongeren
Jongerenparticipatie, vrije tijd, wonen en leefomgeving.
Bevorderen van jongerenparticipatie.
Concrete activiteiten zijn geïnitieerd en georganiseerd voor
jongeren door jongeren op het gebied van sport (Duiven Pro
Sport), cultuur, vrijwilligerswerk, uitgaan en ontspanning.
Jongeren van 10 –23 jaar
Gemeente, organisaties en (een deel van de) jongeren vinden het
belangrijk dat jongeren in de gelegenheid worden gesteld om zelf
activiteiten te initiëren en uit te voeren. Laat jongeren samen zelf
doen wat ze samen zelf kunnen.
Ingewikkelde en langdurige procedures voor subsidieaanvragen
moedigen jongeren echter niet aan om met eigen initiatieven te
komen. Via een verkorte en vereenvoudigde procedure moeten
jongeren een beroep kunnen doen op het budget voor dergelijke
initiatieven. Het jongeren(opbouw)werk en lokale
clubs/verenigingen bieden hen ondersteuning bij de aanvraag. De
gemeente heeft het Vernieuwingsfonds Jeugdbeleid reeds
verruimd, stelt een vereenvoudigde procedure op en informeert
jongeren en organisaties hier periodiek over.
Beleidsmedewerker integraal jeugdbeleid.
Jongeren in samenwerking met/ondersteund door het
jongeren(opbouw)werk en lokale clubs/verenigingen, Candea
College
Voorjaar 2006: Voorbereiding vereenvoudigde procedure.
Medio 2006: PR.
2006: €25.
000,
2007: €25.
000
2008: €25.
000
Begroting 2006: €25.
000,
- dekking
Begroting 2007 en 2008: jaarlijks €25.
000,
-

Stimulering maatschappelijke stages
Jongerenparticipatie , opleiding
Het voorbereiden van jongeren op volwaardige deelname aan de
samenleving en inhoud geven aan het begrip burgerschap
Jongeren nemen via het voortgezet onderwijs deel aan
maatschappelijke stages
Jongeren 12 –23 jaar
Maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk(via het voortgezet
onderwijs) leveren een positieve bijdrage aan de maatschappelijke
betrokkenheid van jongeren. Mede in het kader van de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ontwikkeling is het essentieel dat de beeldvorming
van jongeren over vrijwilligerswerk in positieve zin wordt beïnvloed
en dat er een verjonging van het vrijwilligerswerk optreedt. De
vrijwilligerscentrale dient hierin een rol te spelen.
Gemeente afdeling WOB
Vrijwilligerscentrale, Candea College
Inspanningen gericht op het bevorderen van maatschappelijke
stages en vrijwilligerswerk voor jongeren, aansluitend op het project
BOVO
2006-2008 nader te bepalen; aansluitend op project BOVO
2006 2008 nader te bepalen; aansluitend op project BOVO
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Maatregel 4: vergroten huisvestingsmogelijkheden voor jongeren
Actiepunt 4.1

Creëren van voldoende betaalbare woningen voor
jongeren

Thema
Doelstelling

Wonen en leefomgeving.
Het bieden van voldoende gevarieerde en betaalbare woningen
voor jongeren, opdat het voor jongeren mogelijk is om in de
gemeente te blijven of te komen wonen.
De gemeente en wooncorporatie hebben dusdanige afspraken
gemaakt dat in de periode 2006 –2008 e.v.:
- het aantal woningen, specifiek bedoeld voor jongeren, is
gegroeid;
- het aantal woningen, voor jongeren financieel toegankelijk
gemaakt, is gegroeid.
Jongeren/ jong volwassenen die in Duiven willen (blijven) wonen
en huisvesting zoeken.
Nu vanaf 2006 de bouwmogelijkheden in Duiven zijn verruimd, is
het van belang dat gemeente en woningcorporaties zich
gezamenlijk inzetten voor jongerenhuisvesting. Enerzijds door
meer woningen te bouwen, die speciaal voor jongeren zijn
bedoeld. Anderzijds door via koopgarant of andere financiële
tegemoetkomingen bestaande woningen financieel toegankelijker
te maken voor deze doelgroep. Belangrijk is dat met Vivare
hierover concrete plannen en afspraken worden gemaakt.
Gemeente, afdeling VROG
Woningcorporaties Vivare jongeren.
2006 - 2009
Nader te bepalen
Nader te bepalen

Resultaat Beoogd effect

Doelgroep
Inhoud

Regierol
Betrokkenen
Fasering
Benodigde budget
Dekking
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Maatregel 5: Vergroting laagdrempelige informatievoorziening

Actiepunt 5.1
Thema
Doelstelling

Uitbreiding formatie Jongeren Informatie Punt JIP

Algemeen, thema-overstijgend.
De toegang tot het JIP verbeteren door structurele uitbreiding van
formatie met 0,6 fte.Hiermee wordt voorzien in een algemeen en
gecoördineerd informatieaanbod voor jongeren. Bundelen van
informatie over het aanbod van jeugdvoorzieningen en het
aanbieden op een overzichtelijke en toegankelijke wijze.
Uitbreiding voor de informatiefunctie is gerealiseerd.
Resultaat Beoogd effect
Er is een gecoördineerd informatieaanbod voor jongeren, dat er
voor zorgt dat jongeren:
- weten waar ze terechtkunnen voor welke vragen;
- op de hoogte zijn van het aanbod van jeugdvoorzieningen in
Duiven;
- sneller en doelgerichter doorverwezen worden naar
tweedelijns voorzieningen, doordat een laagdrempelige
voorziening (JIP) hen de juiste doorverwijsinformatie kan
bieden;
- een laagdrempelige plek (JIP) hebben waar zij terecht kunnen
met vragen die zij thuis niet kunnen/durven stellen en
waarvoor doorverwijzing naar tweedelijns voorzieningen niet
noodzakelijk is.
Alle instellingen met een informatiefunctie in de gemeente Duiven
werken structureel samen en hebben regelmatig overleg over de
voortgang.
Jongeren 10/12 –23 jaar.
Doelgroep
De informatiefunctie in de gemeente Duiven dient beter toegerust
Inhoud
te worden voor de taakverzwaring als gevolg van de WMO. De
huidige bezetting van het JIP is 1 fte. Dit blijkt een kwetsbare
positie. Daarnaast wordt er een toename van het aantal
bezoekers in het JIP geconstateerd.
Het informatieaanbod is deels digitaal op te vragen, maar vindt
deels ook via persoonlijke (warme) overdracht plaats. Registratie
en verslaglegging vormen een belangrijk deel van de
werkzaamheden. Door een ruimere bezetting van het JIP kan
samenwerking met andere organisaties op het gebied van
informatieverstrekking of hulpverlening aan jongeren worden
verbeterd. Tevens is er ruimte voor deskundigheidsbevordering
en regionale contacten. De bestaande informatievoorziening op
Candea kan worden uitgebreid.
Initiatiefnemer/coördinatie Gemeente Duiven
Gemeente afdeling WOB
Betrokkenen
In 2006 wordt de gewenste omvang van de nieuwe functie
Fasering
medewerker jongeren informatie punt JIP bepaald. Vooruitlopend
hierop: Bezien of en hoe uitbreiding tijdelijk kan worden
opgevangen. Bij de uitbreiding van jongereninformatie wordt een
relatie gelegd met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ontwikkeling
(WMO), waarin de 5 gemeentelijke functies voor het lokaal
preventief jeugdbeleid zijn opgenomen. De eerste taak voor
gemeenten is de informatie -en adviesfunctie.
Per 2007 start de uitvoering.
2006: €17.
500(
t
i
j
del
i
j
ke)sal
ar
i
skost
en
Benodigde budget
2007: €35.
000,
- salariskosten MBO 0,6 fte
2008: €35.
000,
- salariskosten MBO 0,6 fte
2009: €35.
000,
- salariskosten MBO 0,6 fte
Begroting
2007
tot 2009: krediet
Dekking
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Maatregel 6: Bevorderen van een gezonde en veilige leefstijl

Actiepunt 6.1

Realisering laagdrempelige opvoedingsinformatie, –
advies, en –hulp aan ouders

Thema
Doelstelling

Gezondheid en leefstijl, hulpverlening.
Het realiseren van een toegankelijk, herkenbaar en genoegzaam
aanbod opvoedingsinformatie, -advies en –hulp aan ouders van
pubers.
Concrete resultaten:
- Ouders vinden informatie over voorzieningen en activiteiten,
gerelateerd aan opvoeding(svragen en –problemen);
- Het aanbod van oudercursussen voor de Liemers wordt
efficiënt gecoördineerd en onder de aandacht gebracht van
beroepskrachten, die werken met jeugd en ouders;
- Deouder
cur
sus‘
Bet
eromgaanmetpuber
s’i
senwor
dt
jaarlijks in Duiven aangeboden.
Beoogde effecten:
- Versterking draagkracht van ouders met opvoedingsvragen en
-problemen;
- Vermindering van het aantal situaties waarin sprake is van
ernstige opgroei- en opvoedproblemen.
Ouders van kinderen en jongeren 0 –18 jaar.
In de regio Arnhem en omstreken zullen in 2006 nadere
afspraken worden gemaakt omtrent dit thema door de
projectgroep jeugdgezondheidszorg en door het platform
jeugdbeleid –jeugdzorg (conform regionaal
uitvoeringsprogramma 2005 - 2006, thema 6).
Beleidsmedewerker integraal jeugdbeleid en
jeugdgezondheidszorg.
Provincie Gelderland, gemeenten regio Arnhem en omstreken en
organisaties, betrokken bij het convenant 2005.
Uitwerking voornemens integrale jeugdgezondheidszorg Arnhem
en omstreken en uitvoeringsprogramma Arnhem en omstreken
(thema 6);
2007 –2008: optimalisering opvoedingsadvies en –hulp.
2007: opstart versterking opvoedingsinformatie en
puberoudercursus.
Bij de vormgeving van opvoedingsondersteuning wordt een relatie
gelegd met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ontwikkeling
(WMO), waarin de 5 gemeentelijke functies voor het lokaal
preventief jeugdbeleid (opvoed- en opgroeihulp) zijn opgenomen.
2006: €7.
500,
- opstart versterking opvoedingsinformatie;
2006: nader te bepalen
2007: nader te bepalen.
Begroting 2006: €7.
500,
- dekking maatwerkgeld
Begroting 2007-2008: nader te bepalen, dekking maatwerk JGZ en
subsidie preventief jeugdbeleid.

Resultaat Beoogd effect

Doelgroep
Inhoud

Regierol
Betrokkenen
Fasering

Benodigde budget
Dekking

Actiepunt 6.2
Thema
Doelstelling

Bevorderen van de aanpak van verslavingsproblematiek
Gezondheid en leefstijl, vrije tijd, jeugd en veiligheid
Druggebruik onder jongeren van 10 –18 jaar beheersbaar maken
en terugdringen waardoor de negatieve effecten van drugsgebruik
worden verminderd.
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Resultaat Beoogd effect

Doelgroep
Inhoud

Regierol
Betrokkenen

Fasering
Benodigde budget
Dekking

-

Inwoners van de Liemers, burgers en professionals, staan open
voor informatie over drugs, drugsgebruik en verslaving;
- Meer dan de helft van de bezoekers van het jongerencentrum en
middelbareschol
i
er
enweetwel
ker
i
si
co’
sz
i
jl
openmethet
gebruik van drugs;
- Het gemiddeld gebruik onder de bezoekers van het
jongerencentrum en de middelbare scholieren, neemt niet toe.
- Meer dan de helft van de opvoeders erkent dat kinderen drugs
gebruiken en weet dat ouders het drugsgebruik van hun
kinderen kunnen verminderen door grenzen te stellen en met
hun kinderen over drugs en verslaving te praten.
- De gemeente stelt beleid op rond verslavingsproblematiek en
stemt dit met andere gemeenten in de Liermers af.
- De politie voert scherper toezicht en extra controles uit en
verhoogt haar aanwezigheid bij plekken waar overtredingen
kunnen voorvallen.
Op lokaal niveau is tevens:
- vanaf 2006 een gemeentelijke werkgroep ingesteld;
- een lokaal plan van aanpak opgesteld en
maatregelen/activiteiten uitgevoerd (2006 –2008).
Jongeren van 10 –18 jaar.
Aangesloten wordt bij de nota Jeugdgezondheidszorg en de
werkdoelen van het project Aanpakken op dit onderdeel. Er wordt
een gemeentelijke werkgroep opgericht die een plan van aanpak
schrijft in samenwerking met De Grift, centrum voor
verslavingszorg, hetgeen moet leiden tot een basispakket en
keuzeactiviteiten.
Beleidsmedewerker volksgezondheid.
Beleidsmedewerkers sport, jeugd, openbare orde en veiligheid;
Liemerse gemeenten en organisaties, waaronder basis- en
voortgezet onderwijs, politie, sportverenigingen, jeugd- en
jongerenwerk. Centrum voor verslavingszorg De Grift.
2007: werkgroep ingesteld en plan van aanpak opgesteld;
activiteiten conform planning werkplan 2007 –2009.
2007: nader te bepalen
2008: nader te bepalen
2009: nader te bepalen
Begroting 2007: nader te bepalen
Begroting 2008: nader te bepalen
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Maatregel 7: Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten
Actiepunt 7.1
Thema
Doelstelling
Resultaat Beoogd effect
Doelgroep
Inhoud

Regierol
Betrokkenen
Fasering
Benodigde budget
Dekking

Verbeteren van de vroegsignalering in het basisonderwijs
Opleiding, gezondheid en leefstijl
Het realiseren van een breed gedragen integraal jongerenbeleid en
het verbeteren van de samenwerking, afstemming en uitwisseling
tussen organisaties onderling en met de gemeente
Een netwerkstructuur is gerealiseerd. Doelen, taken en
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd
Kinderen van 0-12 jaar en hun ouders/opvoeders
De netwerkstructuur wordt samen met de betrokkenen
vormgegeven. Dit betekent ook dat de concrete doelen, taken en
verantwoordelijkheden in samenspraak met de werkgroep worden
vastgesteld. Aan de ambtelijke werkgroep in Liemers verband wordt
deelgenomen door de leerlingconsulent en beleidsmedewerker
onderwijs.
Gemeente afdeling WOB
Beleidsmedewerkers afdeling WOB, leerlingconsulente,
basisonderwijs, Bureau Jeugdzorg, politie, jeugdgezondheidszorg,
Onderwijs op Maat, Arbeidsbeurs
2006 voorbereiding en oprichting netwerkstructuur in de vorm van
een primair onderwijs advies loket en een interdisciplinair zorgteam.
Per 1-1-2007 uitvoering conform overeengekomen afspraken
Deelname aan netwerk vanuit reguliere taken van organisaties
-

Actiepunt 7.2

Realiseren meer en betere toegankelijkheid informatie
werk en opleidingen

Thema
Doelstelling

Opleiding, arbeid, gezondheid en leefstijl
Het toegankelijker maken van informatie over opleidingen en werk
voor jongeren. Het beter bereiken en betrekken van jongeren door
scholen, opleidingsinstituten, CWI bij de verstrekking van informatie.
Het aanbod beter toerusten op de doelgroep eindejaars voortgezet
onderwijs.
Jongeren zijn goed geïnformeerd over vervolgopleidingen en
mogelijkheden voor werk zodat de aansluiting voortgezet onderwijs
naar vervolgonderwijs verbeterd is.
2007: Stabilisering vroegtijdige schooluitval.
2008-2010: minder voortijdig schoolverlaters
Jongeren 16-23 jaar die de school/opleiding voortijdig (dreigen te)
verlaten.
Jongeren blijken in de praktijk niet altijd over voldoende informatie te
beschikken om een juiste keuze te maken voor vervolgonderwijs na
de middelbare school. Er kan vertraging optreden en uitval dreigen
wanneer de keuze voor de aansluiting niet de goede blijkt te zijn.
Meer en meer gerichte informatie kan dit voorkomen.
Gemeente afdeling WOB, leerlingconsulent
Gemeente, RMC, leerlingconsulenten in de regio, organisaties op
het terrein van onderwijs, arbeid
2007: oriëntatie huidig aanbod en werkwijze. Afspraken maken in
regionaal verband
Inzet vanuit reguliere taken van organisaties
-

Resultaat Beoogd effect

Doelgroep
Inhoud

Regierol
Betrokkenen
Fasering
Benodigde budget
Dekking
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5. Financieel overzicht
Nr.

Actiepunten

1.1

Uitbreiding jongerenwerk

1.2

Beleid buitensport –en
speelvoorzieningen

2.1

Signaleren, toeleiden,
zorgcoördinatie
Versterking afstemming en
samenwerking dmv sociale
kaart

2.2

3.1
3.2

Stimulering jongereninitiatieven
Stimulering vrijwilligerswerk en
maatschappelijke stages

4.1

Woningbouw voor jongeren

5.1

Uitbreiden Jongereninformatie

6.1

Laagdrempelige
opvoedingsinformatie
Aanpak
verslavingsproblematiek

6.2

7.1
7.2

Verbeteren vroegsignalering
Toegankelijkheid informatie
werk en opleidingen
Totaal

2006
dekking
krediet
128.500 Dekking
45.000
2.300

25.000
Zie: 3.1

17.500
Dekking
7.500

163.300

17.500

2007

2008

2009

Dekking
45.000

45.000

45.000

25.000
Zie: 3.2

25.000
Zie: 3.1

25.000
Zie 3.1

35.000

35.000

35.000

Dekking
7.500
PM

Dekking
7.500
PM

Dekking
7.500
PM

60.000

105.000

105.000
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ddoor de raad op 11-10-1999.
De volgende visie op jeugd wordt beschreven: jongeren zijn medeburgers die recht hebben
op een gelijkwaardige benadering, waar met respect met hun identiteit wordt omgegaan.
Jongeren dienen de kansen te krijgen om uit te groeien tot zelfstandige, onafhankelijke en
verantwoordelijke, sociale individuen.
Aansluitend wordt deze visie op jeugdbeleid benoemd: de gemeente moet zorg dragen voor
een ononderbroken en inhoudelijk samenhangend geheel van algemene en specifieke
voorzieningen die deze uitgroei mogelijk maken. Ook dient de gemeente zorg te dragen voor
een goede aansluiting op (jeugd)hulpverlening, daar waar ontsporing dreigt. In de vorm van
10 beleidsvoornemens wordt een aanzet gegeven voor afgestemd en samenhangend
jeugdbeleid.
Van de 10 beleidsvoornemens zijn de volgende 3 voornemens ten uitvoer gebracht:
1. Op het gebied van Buitenschoolse opvang: vastleggen van afspraken over kwaliteit
en invulling van de uitbreiding van het aantal plaatsen 4 t/m 12 jarigen.
2. Peuterspeelzaal-beleid: vaststellen uitgangspunten, doelstellingen en kwaliteitseisen.
3. Kinderopvangbeleid: een belangrijke maatschappelijke voorziening die zichzelf kan
bedruipen. Aandacht voor nieuwe regeling voor uitbreiding en de komst van een
landelijk kwaliteitsstelsel.
De volgende beleidsvoornemens zijn deels voltooid, in uitvoering, of onderwerp van
voortdurende ontwikkeling.
4. Een voornemen heeft betrekking op de vorming van en inventarisatie rond een
Jongeren Inspraakorgaan onder begeleiding van het Jongeren Signalerings Netwerk
JSN.
Diverse activiteiten hebben plaatsgevonden rond inspraak voor jongeren, in samenwerking
met CAN-parlement van Candea en een vertegenwoordiging van Alpha. JSN heeft hierin een
initiërende rol gespeeld. Gebleken is dat de voorgestelde vorm en structuur moeizaam te
hanteren is voor voortgezette activiteiten op dit gebied. Jongeren zien graag een concrete
aanleiding, resultaten op korte termijn en brengen in het algemeen over een korte periode de
gevraagde continuïteit van inzet op.
5. Het speelterreinenbeleid: ongeveer 70 speelvelden voor de jeugd moeten aan de
veiligheidseisen voldoen. Aandacht voor spreiding, en geschiktheid voor diverse
leeftijdscategoriën, draagvlak in de buurt, geen overlast.
De nota Spelenderwijs Opgroeien speelvoorzieningen gemeente Duiven is in december
2001 door de gemeenteraad vastgesteld. Beleidsontwikkeling voor een nieuwe nota is in
voorbereiding. Ten aanzien van de nota uit 2001 zal evaluatie plaatsvinden.
6. Jongerenontmoetingsplekken: randvoorwaarden voor experimenten vastleggen in
samenwerking met betrokken instellingen.
Een experiment is in 2004 gestart met het plaatsen van het Fitpoint, een mobiele
fitnesseenheid gericht op jongeren. Evaluatie zal in samenwerking met het jongerenwerk in
2006 plaatsvinden.
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7. Activiteiten voor de oudere jeugd: het tot stand brengen van een transferpunt dat
jongeren zoveel mogelijk tot zelfwerkzaamheid stimuleert, en begeleidt.
Het jongerenwerk heeft zich in de afgelopen periode gericht op activiteiten voor jongeren
waarbij zij zelf actief in de uitvoering betrokken worden. Deze activiteiten vinden op en rond
het jongerencentrum plaats. Ook heeft het jongerenwerk een aandeel in de uitvoering van de
activiteiten rond de vakanties van het basisonderwijs, met name in de zomerperiode, door
middel van bouwdorpen en thematische activiteiten.
8. Sportactivering: vernieuwing sportbeoefening. Aansluiten op trends in de jeugdcultuur
waar sportverenigingen op kunnen aansluiten. Verbinding leggen met
gymnastiekonderwijs basisonderwijs.
Met de komst van het project Duiven Pro Sport is de doelgroep jeugd nadrukkelijk in beeld.
Via het deelproject Bewegen In Onderwijs en Sport wordt bij 8 van de 12 basisscholen een
kwaliteitsslag gemaakt. Voor de jeugd in het voortgezet onderwijs worden clinics ( o.a.
streetdance en kickboxen ) aangeboden in het kader van het project CU@school en ook
wordt het Candea College financieel ondersteund voor sportoriëntatie. De jeugd kan hierbij
kennis maken met sport in verenigingsverband en bij sportinstituten. Het jongerenwerk is
hierbij betrokken.
9. Voortzetting Jongeren Signalerings Netwerk (JSN): na verduidelijking van de
positionering en taakomschrijving kan het JSN een structurele spilfunctie vervullen.
Verder aandacht voor regionalisering JSN en aansluiting tussen JSN en Bureau
Jeugdzorg.
Het JSN is een beleidsplatform dat een aantal taken op het gebied van sigalering,
coördineren, adviseren, initiëren voortvarend ter hand heeft genomen. Het JSN richt zich
op:
- Informatie uitwisseling
- Vroegtijdig signaleren wensen, behoeften en problemen van jongeren, alsmede
hiaten in het voorzieningenpatroon.
- Vertalen van de signalen in een op samenwerking gericht aanbod.
- Verbeteren van de maatschappelijke positie van jongeren uit de diverse doelgroepen
- Deskundigheidsbevordering intermediairs
10. Voortzetting Jongeren Informatie Punt (JIP): na evaluatie besluiten over structurele
voortzetting van deze voorziening. De voorziening beantwoordt aan een groeiende
vraag onder jongeren in Duiven.
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