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Hoofdstuk 1

Inleiding

Rotterdam is een jeugdige stad, 207.098 Rotterdammers
zijn jonger dan 27 jaar. Daarmee is Rotterdam een stad
met veel potentie, een stad die groei in zich heeft. Op
economisch gebied bijvoorbeeld, omdat de jeugd van nu de
beroepsbevolking van straks is. En op sociaal vlak, op het
terrein van kunst, cultuur en sport. Want waar kinderen en
jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, kunnen
ze uitgroeien tot zelfstandige volwassenen die een bijdrage
leveren aan de samenleving. Dat is de eigen kracht van de
stad, een stevig sociaal fundament waarop gebouwd kan
worden. Het maakt de stad sterker.
Dat de jeugd belangrijk is voor een stad, is duidelijk. Voor
Rotterdam geldt dat deze prioriteit niet alleen bij woorden
blijft, maar onderbouwd is door daden. Zo’n 15% van de
gemeentelijke begroting is direct gericht op kinderen en
jongeren als de toekomst van onze stad. Geld dat we
uitgeven voor onderwijs, voor sport, cultuur en recreatie,
voor speelvoorzieningen, veiligheid, gezondheid, voor
hulp en ondersteuning. In de afgelopen jaren hebben die
uitgaven tot het nodige resultaat geleid. Als het gaat om de
aanval op schooluitval bijvoorbeeld, betere schoolprestaties
of de halvering van alcohol- en drugsgebruik onder 14- en
15-jarigen. Maar het kan beter, een stap verder. Want stilstaan
is geen optie, en is sociaal en financieel niet op te brengen.
Zeker niet met de uitdagingen van de decentralisaties.
Daarom zet Rotterdam in op groei. Omdat het met de meeste
jeugdigen goed gaat. Zij maken een goede ontwikkeling
door omdat de voorwaarden daarvoor in orde zijn: een
veilige en gezonde omgeving – thuis, op school en op straat
– om kansrijk op te groeien. Voor de stad is het belangrijk
dat deze kinderen en jongeren zich nog beter ontwikkelen
en gestimuleerd worden het beste uit hun mogelijkheden
halen. Belangrijk is ook dat deze groep groter wordt en dat
daarmee de groep waarmee het minder gaat, kleiner wordt.
Rotterdam is namelijk eveneens de stad waar kinderen
meer achterstanden hebben dan elders en fors gebruik
maken van zorg. Waar ook nog steeds te veel jongeren
geen diploma halen, afhankelijk zijn van uitkeringen of in de

criminaliteit belanden. Omdat alle kinderen het recht hebben
goed op te groeien, ligt er een verantwoordelijkheid om
deze achterstanden in te lopen, om voor deze kinderen met
problemen de kansen te keren. Voor alle kinderen geldt dat
ouders eerstverantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Zij staan
hierin niet alleen. Ook de gemeente draagt nadrukkelijk haar
verantwoordelijkheid, samen met de verschillende partners in
de stad.
Het waarmaken van de potentie in de stad is een verplichting
aan de jeugd en de stad als geheel. Maar het is ook een
enorme kans. En omdat Rotterdam de stad is van mouwen
opstropen, van vernieuwing en verbetering, van daden
en resultaat, pakken we die kans. Die kans komt neer
op: perspectief versterken en problematiek beperken.
Voorwaarden scheppen zodat kinderen met wie het goed
gaat zich nog beter kunnen ontwikkelen en tegelijk aandacht
hebben voor kinderen met wie het minder gaat. Daarmee
oogst de stad meer sterke schouders en sociale binding. En
dat is nodig om nog verder vooruit te komen, om te groeien.
Voorop staat duurzaam resultaat. Niet alleen
symptoombestrijding, maar dieper, vanaf de wortel. Hiervoor
is meer samenhang nodig in de inzet op de doelgroep jeugd.
Vanuit veiligheid, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, sport
en de fysieke omgeving. Zodat initiatieven elkaar versterken.
Zodat het geld dat de stad inzet voor kinderen en jongeren
meer oplevert dan voorheen. Meer doen wat werkt. Van goed
bedoeld naar goed. Dat vraagt om een langere adem dan
enkel een collegeperiode. Dit Beleidskader Jeugd voorziet
daarin met een breed rationeel fundament om het verschil
te maken. Het laat zien wat de gemeente in gezamenlijkheid
met vele partners doet om bij te dragen aan het doel van het
Rotterdamse jeugdbeleid: het kansrijker, veiliger en gezonder
opgroeien van jeugd in de stad.
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Jeugd in
Rotterdam

Rotterdam groeit en blijft groeien als het gaat om het aantal
inwoners. Afgaande op de bevolkingsprognose, zijn er in 2030
659.600 Rotterdammers. Dat zijn er ruim 43.000 meer dan nu.
Op basis van de verwachtingen is de absolute groei met 4.138
van de 43.126 het grootst onder kinderen in het basisonderwijs
(4 tot 12 jaar). Relatief gezien blijft het aantal jeugdigen
onder de 20 jaar constant (22% van de totale bevolking van
Rotterdam), terwijl het aandeel 20- tot en met 64-jarigen licht
afneemt en het aantal 65-plussers stijgt (beide met 3%). Waar
in Rotterdam het aandeel jeugdigen dus relatief gelijk blijft en
absoluut stijgt, is er in heel Nederland op beide aspecten een
daling zichtbaar. Ook neemt in Nederland het aantal 20 tot en
met 64-jarigen zowel absoluut en relatief sterker af (van 60
naar 55%), terwijl het omgekeerde geldt voor de 65-plussers
(van 16% naar 24%)1. Dat betekent dus dat Rotterdam
ondanks de vergrijzing even jeugdig blijft, waar in Nederland
als geheel zowel ontgroening als vergrijzing plaatsvindt.
Afgezet tegen de rest van het land, neemt daarmee de
potentie van de stad alleen maar toe.
Het waarmaken van die potentie komt niet zomaar en
vanzelfsprekend. Als grote stad heeft Rotterdam ook te
kampen met problematiek en achterstanden. Als het gaat
om kansrijk opgroeien, het ontwikkelen van talenten,
participatie op het gebied van sport en cultuur, het behalen
van schooldiploma’s en het vinden en houden van werk, zijn
de uitdagingen evident. Vergeleken met Amsterdam, Den
Haag en Utrecht, groeien meer jeugdigen op in een minder
kansrijke gezinssituatie. Zo maakt 17% van de jeugdigen deel
uit van een gezin dat afhankelijk is van bijstand. Rotterdamse
gezinnen hebben vaker te maken met geldproblemen,
werkloosheid en problemen met huisvesting. En hoewel
het percentage tot 2014 sterk is afgenomen, is het aantal
schooluitvallers nog altijd bijna twee keer hoger dan in de rest
van Nederland (3,8% versus 2,1%). Ook de jeugdwerkloosheid
stijgt sneller dan het landelijk gemiddelde.
De sportparticipatie ligt aanzienlijk lager. Waar in de rest
van Nederland gemiddeld 75% van de jeugdigen lid is van
een sportvereniging, schommelt dat in Rotterdam in de
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verschillende leeftijdscategorieën onder de 16 jaar tussen de
46% en 60%2.
Op het gebied van veiligheid, veilig opgroeien en het
terugdringen van overlast en criminaliteit lopen ontwikkelingen
uiteen. Positief is de daling van overlast door jeugdigen.
In de jeugdhotspots daalde het aantal incidenten met 16%
tussen 2012 en 2014, maar nam de perceptie van overlast
niet evenredig af. Wel is eveneens het aantal problematische
jeugdgroepen teruggedrongen3. Ook het aantal jeugdige
verdachten van een strafbaar feit is dalende: in 2014 met 19%
ten opzichte van 2012. Dat laatste geldt voor alle vier grootste
steden, maar in Rotterdam worden nog altijd de meeste
minderjarige bewoners aangehouden (1.350 tussen de 12
en 17 jaar)4. Een veilig thuis, zonder kindermishandeling of
verwaarlozing, is in Rotterdam minder vaak gegarandeerd dan
in de rest van Nederland: ruim 17.500 Rotterdamse gezinnen
kampen met huiselijk geweld5.
Ten aanzien van gezondheid, maken meer Rotterdamse
kinderen een slechtere start bij de geboorte dan kinderen
in de rest van Nederland (18% versus 15%). Dat heeft
gevolgen voor de ontwikkeling: kinderen die al vroeg
op achterstand staan, hebben meer kans op cognitieve
problemen, psychosociale problematiek en probleemgedrag
in hun verdere leven. De sociaal-emotionele gezondheid
van kinderen in Rotterdam neemt af: onder 14- en 15-jarigen
in het voortgezet onderwijs is psychische problematiek in
de afgelopen jaren gestegen, van 6% in 2010 naar 9% in
2013. Qua fysieke gezondheid is het aantal Rotterdamse
kinderen met een ongezond gewicht opvallend: één op de
vier kinderen heeft matig tot zeer ernstig overgewicht. Op het
gebied van gezond gedrag springt de halvering van alcoholen drugsgebruik onder 14/15-jarigen op regulier onderwijs in
het oog6. Het gebruik onder jongeren op speciaal onderwijs,
praktijkonderwijs en op het MBO blijft zorgwekkend. Zo is het
gebruik onder jongeren op ROC’s nog altijd stijgende.
Deze cijfers laten zien waar voor Rotterdam de ruimte voor
groei zit: op het gebied van talentontwikkeling, veiligheid
en gezondheid. Want als jongeren gezonder en veiliger

opgroeien, kunnen ze hun talenten beter ontwikkelen,
diploma’s halen, werk maken, vinden en houden, hun bijdrage
leveren aan de samenleving. Dat werkt ook andersom:
daar waar jongeren zich beter ontwikkelen, is veelal minder
sprake van problematiek op het gebied van gezondheid of
veiligheid. Dat zorgt voor een opwaartse spiraal waarmee de
maatschappelijke kracht stijgt. Juist in deze tijden van minder
overheid en meer samenleving, is dat van groter belang dan
voorheen.
Hoofddoelen
Rotterdam Groeit:

Hoofddoelen Rotterdam Groeit

Talentontwikkeling

Gezondheid

Veiligheid

Rotterdam Groeit - Beleidskader Jeugd 2015-2020 | 5

6

| Rotterdam Groeit - Beleidskader Jeugd 2015-2020

Hoofdstuk 3

Groei van
talent,
veiligheid &
gezondheid
Talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid versterken
elkaar. Daarom zet Rotterdam gelijktijdig in op groei op deze
drie gebieden als hoofddoel van het jeugdbeleid. Per gebied
zijn steeds drie doelen benoemd. Dit is de ambitie voor de
komende jaren, dit is waar we meetbaar resultaat willen
boeken.

3.1 Groei van talent
Als kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen, kunnen ze
uitgroeien tot zelfredzame burgers die een positieve bijdrage
aan de samenleving leveren. Burgers die meedoen zorgen
voor een betere sociale basis, een fundament waarop verder
gebouwd kan worden. Meer ontwikkeld talent in de stad heeft
naast het individueel profijt ook collectief toegevoegde waarde.
Een dynamische, creatieve en ondernemende populatie
draagt bij aan een aantrekkelijkere stad. En als meer jongeren
beter presteren op school en hogere diploma’s halen, heeft
de stad een sterkere beroepsbevolking en daarmee meer
economische kracht.

Doelen

Om inzichtelijk te maken hoe de talentontwikkeling van
kinderen en jongeren in Rotterdam toeneemt, stellen we de
volgende meetbare doelen:
•
Meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en
behalen hun schooldiploma.
•
Meer jeugdigen hebben werk.
•
Meer jeugdigen doen mee aan sport, cultuur en
vrijwilligerswerk.

3.2 Groei van veiligheid
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kinderen en
jongeren om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Veiligheid
thuis, op school en op straat. Het omgekeerde geldt
vanzelfsprekend ook: daar waar de veiligheid is het geding
is, wordt de ontwikkeling van kinderen ernstig bedreigd. Dat

kan, zoals bij huiselijk geweld, ver doorwerken: dit wordt in
veel gevallen van generatie op generatie overgedragen. Niet
alleen veiligheid voor jeugdigen is van groot belang, maar ook
veiligheid door jongeren, zoals het terugdringen van overlast
en criminaliteit.

Doelen

Om inzichtelijk te maken hoe de veiligheid van kinderen en
jongeren in Rotterdam toeneemt, stellen we de volgende
meetbare doelen:
•
Meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie.
•
Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een
veilige schoolomgeving.
•
Minder jeugdigen maken zich schuldig aan criminaliteit.

3.3 Groei van gezondheid
Een gezonder kind in een gezondere omgeving kan zich
beter ontwikkelen. Zo kunnen kinderen beter presteren
op school als ze in een gezonde omgeving les krijgen.
Jongeren die meer bewegen halen over het algemeen
betere prestaties dan jongeren die passief thuiszitten. Omdat
gezondheidsproblemen samenhangen met problematiek
op het gebied van veiligheid (zoals een slechte sociaalemotionele gezondheid met delinquent gedrag), heeft
voorkomen hiervan bredere effecten dan alleen op het
persoonlijke welzijn.

Doelen

Om inzichtelijk te maken hoe de gezondheid van kinderen
en jongeren in Rotterdam toeneemt, stellen we de volgende
meetbare doelen:
•
Meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele
gezondheid.
•
Meer jeugdigen hebben een betere algemene
gezondheid.
•
Meer jeugdigen gedragen zich gezonder.
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3.4 Wat er nodig is voor groei
Veel beleid richt zich op bestrijding van negatieve fenomenen.
Schooluitval bijvoorbeeld, maar ook overlast, criminaliteit,
radicalisering, huiselijk geweld, werkeloosheid etc. Die inzet
is nodig: als er een probleem is, moet het aangepakt worden.
Maar het probleem aanpakken is niet altijd oplossen. Zeker bij
hardnekkige, complexe problemen is het belangrijk dieper te
graven om te zien wat eronder zit. Vanaf de wortel dus. Want
het is goed om te dweilen, maar nog belangrijker is het om de
kraan zo ver mogelijk dicht te draaien. Alleen een grondige
aanpak leidt tot duurzaam resultaat, tot blijvende groei op
langere termijn.
Dat wat onder dit soort problemen zit, zijn risicofactoren
en beschermende factoren. Risicofactoren bedreigen de
ontwikkeling van een kind. Dit zijn bijvoorbeeld problemen in
het gezin, verpaupering van de wijk, leerachterstanden en
psychische problematiek. Beschermende factoren kunnen een
buffer vormen en de werking van de risicofactoren dempen.
Dit zijn bijvoorbeeld competenties, sociale binding, prosociale
normen op school, in het gezin en de wijk en ook constructieve
tijdsbesteding7.
Zo is winst op talentontwikkeling met betere schoolprestaties
en voorkomen van schooluitval te behalen door in te zetten
op gezondheid (sociaal-emotionele vaardigheden, aanpak
van psychosociale problemen) en veiligheid (onveilig
schoolklimaat)8. Een stimulerende omgeving geeft jongeren
meer kansen zich te ontwikkelen, ook buitenschools,
bijvoorbeeld via welzijn, sport en kunst. Een slechte buurt
met armoede en achterstanden, psychische problematiek bij
ouders9, taalachterstand en drugsgebruik bij jeugdigen zelf10
zijn belangrijke risicofactoren die beperkt moeten worden om
het perspectief van jeugdigen te versterken.
Zo werkt dat ook voor groei van veiligheid. Binding met
de buurt en betrokkenheid van ouders11 zijn belangrijke
beschermende factoren voor zowel veiligheid thuis als ook
bij het voorkomen van criminaliteit. Voor delinquent gedrag
zijn bijvoorbeeld schoolverzuim, gebruik van alcohol en
drugs, sociaal-emotionele problemen12 en huiselijk geweld13
risicofactoren. Risicofactoren voor huiselijk geweld zijn onder
meer een slechte buurt14, gebrek aan sociale voorzieningen
in de buurt15, problematiek rond de geboorte van het kind16 en
psychiatrische problemen bij ouders17.
Datzelfde geldt voor gezondheid. Voor een gezonde
ontwikkeling zijn prosociale normen, een goede mentale
gezondheid, een goede binding met leeftijdsgenootjes, school
en ouders of participatie in groepen zoals bij sport, clubs
of verenigingsleven belangrijke beschermende factoren18.
Risicofactoren voor die gezonde ontwikkeling die bijvoorbeeld
samenhangen met depressie, verslaving of een slechtere
fysieke gezondheid, zijn onder meer psychische problemen bij
ouders19, mishandeling20, problemen in het gezin21 en voortijdig
schoolverlaten22.
Uit deze voorbeelden blijkt dat talentontwikkeling, veiligheid en
gezondheid met elkaar verbonden zijn. Om op één van deze
gebieden te oogsten, is het belangrijk om ook op de andere
gebieden te zaaien.
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In bijlage 1 is een overzicht bijgevoegd van de belangrijkste
factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van jeugdigen.
Hierin is te zien dat steeds vier settings een rol spelen: (1) de
ouders, (2) het kind zelf, (3) peuterspeelzaal, kinderopvang en
school en (4) de bredere omgeving van straat, wijk, stad en
sociale media.

3.5 Hoe we werken aan groei
Om de potentie van de stad waar te maken, zetten we in op
deze risico- en beschermende factoren. Hiermee beogen we
het perspectief van jongeren te versterken en problematiek in
de kiem te smoren. Met het verbinden van de diverse settings
die een rol spelen in de ontwikkeling van jongeren, zoals thuis,
op school en op straat, kunnen we meer effect behalen.

Breed en stevig onderbouwd fundament

Met dit wetenschappelijk fundament van beschermende
factoren en risicofactoren hebben we een brede, rationele
basis voor groei. Dit geeft het inzicht dat nodig is om blijvend
resultaat te boeken. Zo zien we dat inzet op bepaalde
factoren, zoals bijvoorbeeld sociaal-emotionele vaardigheden,
veel winst behaald kan worden, omdat hiermee zowel groei
van veiligheid (probleemgedrag en agressie), groei van
talent (schoolprestaties, vermindering schooluitval) en groei
van gezondheid (vermindering depressie en angst) worden
gerealiseerd. Winst is ook te behalen met stevigere focus op
thema’s als taalontwikkeling, diversiteit en doelgroepen als
jongeren met een licht verstandelijke beperking en gezinnen
waarin psychiatrische problematiek voorkomt.

Inzetten op versterken van perspectief en beperken
van problematiek

Naast een effectievere inzet op factoren en doelgroepen,
geeft een stevig rationeel fundament ook de mogelijkheid om
perspectief vroeg te versterken en problematiek te voorkomen
in plaats van te verhelpen of te dempen. Ofwel: preventie die
loont; niet alleen dweilen, maar de kraan daadwerkelijk verder
dichtdraaien. Zo komen we ook dichterbij de realisatie van de
‘beweging naar voren’ zoals beoogd met de transformatie van
de jeugdhulp: van zware en dure zorg naar lichte en gerichte
hulp.

Samenhang in settings die belangrijk zijn in de
ontwikkeling van jeugd

In de ontwikkeling van kinderen spelen diverse settings een
rol. Die van de thuissituatie, het kind zelf, school en de bredere
omgeving van straat, wijk, stad en social media. Die settings
verbinden we zoveel mogelijk met elkaar zodat de uitkomsten
elkaar kunnen versterken. Hiermee voorkomen we eenzijdig
beleid en behalen we meer effect.

Doen wat werkt: meer inzet van acties en maatregelen
die effectief zijn

Het inzicht in de belangrijkste factoren in de diverse settings
geeft richting en ruimte voor het inzetten van acties,
maatregelen en (delen van) interventies waarvan de werking is
aangetoond of in ieder geval is onderbouwd. Daar waar winst
te behalen valt, intensiveren we wat we doen; en daar waar
het effect twijfelachtig is, herzien we de inzet. Daarbij letten
we scherper op de kwaliteit van de uitvoering. De commissie

Toetsing Interventies Jeugd (TIJ) speelt daarin een belangrijke
rol. Zo kunnen we in gezamenlijkheid met partners ook werken
aan het verbeteren van onderlinge samenwerking, kennis,
kunde en instrumentarium van professionals.

3.6 Verantwoordelijkheid
Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor het opvoeden van
hun kinderen. Zij hebben de morele verplichting een veilig
thuis te bieden. Ouders hebben er zorg voor te dragen dat
hun kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, gezond en
kansrijk kunnen opgroeien. Zij dienen grenzen te stellen
en normen over te brengen. En die grenzen en normen
ook te bewaken. Jeugdigen zelf hebben natuurlijk ook een
verantwoordelijkheid die met de jaren groeit. En ook opa’s,
oma’s, buren, docenten, sportcoaches, jongerenwerkers,
muziekleraren, politieagenten, vrijwilligers en professionals.
Net als bedrijven, scholen, sportclubs, religieuze organisaties.
Dat is de pedagogische civil society. In dat geheel heeft ook de
gemeente een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid
die we met overtuiging dragen. Die spreekt uit dit beleidskader.
De verantwoordelijkheid om met de Rotterdammers die hier
opvoeden, wonen en werken, opgroeien en schoolgaan bij te
dragen aan meer perspectief en minder problematiek in de
stad. Om bij te dragen aan de groei van talentontwikkeling,
veiligheid en gezondheid. Aan positieve uitkomsten op de
hieraan verbonden fenomenen en de onderliggende factoren.
Een verantwoordelijkheid om te doen wat werkt en dat ook te
laten zien.

3.7 Betrokkenheid
Verantwoordelijkheid vraagt om betrokkenheid en
andersom. Dat geldt ook voor de gemeente. Wij hebben de
verantwoordelijkheid om ouders, kinderen en jongeren zelf,
professionals en vrijwilligers te betrekken bij de vorming
van beleid. Zo is dit beleidskader ook tot stand gekomen:
in interactie. Met de doelgroepen en partijen die hun rol
spelen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. Maar
bijvoorbeeld ook met de wetenschap. Zo is bij de ontwikkeling
van dit beleidskader een beroep gedaan op inzichten van
wetenschappelijke adviseurs*. De interactie stopt niet nu
dit kader staat. Sterker nog: de opgave voor de komende
jaren is om die interactie levendig te houden. Dat doen we
bijvoorbeeld door de Rotterdamse Werkconferentie Jeugd
waarmee de totstandkoming van dit beleidskader is begonnen,
periodiek te herhalen. Ook houden we de jaarlijkse Focusdag
voor professionals die met de vorming van het Nieuw
Rotterdams Jeugdstelsel is opgezet, in ere.
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Wat we doen

In de collegeperiode 2014-2018 verricht Rotterdam een
fors aantal inspanningen om bij te dragen aan een sterkere
stad met een kansrijkere, veiligere en gezondere jeugd.
Dit komt bovenop de basis die er al ligt. Die basis bestaat
bijvoorbeeld uit jeugdgezondheidszorg waarmee de gezonde
ontwikkeling van kinderen wordt gemonitord en eventuele
problemen vroeg kunnen worden gesignaleerd en aangepakt.
Aan de basis staat ook onderwijs, het bijbehorende recht en
daarmee de plicht om te leren: met stevig toezicht en goede
handhaving dragen we bij aan de ontwikkeling van kinderen
en bestrijden we verzuim, uitval en thuiszitten. Ook welzijn
behoort tot deze basis. Vanuit het beleidskader van de Wet op
de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Rotterdammers
voor elkaar, wordt in samenhang met dit kader het jeugddeel

van het welzijn versterkt, zodat er in elk gebied een
basisinfrastructuur aan welzijn staat.
Dit beleidskader voor de doelgroep jeugd verbindt de
inhoudelijke kaders op thema’s als bijvoorbeeld veiligheid,
werk, sport, gezondheid of maatschappelijke ondersteuning.
Maatregelen en acties op deze terreinen, zoals vanuit het
Rotterdamse veiligheidsbeleid #Veilig010, Rotterdammers
voor elkaar (WMO) en de nog te verschijnen nota Openbare
Gezondheid, hebben invloed op de doelgroep jeugd in de
stad. Met dit beleidskader versterken we op de doelgroep
jeugd de inspanningen vanuit de inhoudelijke thematische
beleidskaders en zorgen we voor meer samenhang en
synergie.

Samenhang thematische kaders met Rotterdam Groeit
Leeftijd
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Leren Loont!

Beleidsplan Nieuw Rotterdams
Jeugdstelsel 2015-2018

Beleidskader W&I 2015-2018

Sportnota 2010-2016

Nieuw Rotterdam Welzijn 2016-2019

Wmo-kader Rotterdam 2015

Nota Openbare Gezondheid

27

#Veilig010

67

Stevige Start
Kansrijk Opgroeien
Drugs & Alcohol II
Risicojongeren
Transformatie Jeugdhulp
Leren Loont!
Aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit
Jongeren aan de slag
Rotterdam Lekker Fit!
Veilig Thuis 2015-2018

Rotterdamse
inspanningen

Samenhang programma’s en doelen
Programma
Doelen
Kansrijk
Opgroeien

Subdoelen

Risicojongeren

Jongeren
aan de slag

Meer jeugdigen
hebben werk

Rotterdam
Lekker Fit!
Meer jeugdigen
doen mee aan
sport, cultuur
en vrijwilligerswerk

Stevige
Start

Risicojongeren

Meer jeugdigen
leveren betere
prestaties op
school en behalen
hun schooldiploma

Groei van talent
Transformatie
Jeugdhulp

Jongeren
aan de slag

Stevige
Start

Leren Loont!

Transformatie
Jeugdhulp

Leren
Loont!

Rotterdam
Meer jeugdigen Lekker Fit!
Drugs &
hebben
een
Alcohol II:
Blijf helder betere algemene
gezondheid

Drugs &
Alcohol II:
Blijf helder Meer jeugdigen
gedragen zich
gezonder
Rotterdam
Lekker Fit!

Groei van gezondheid

Kansrijk
Opgroeien

Meer jeugdigen
hebben een betere
Transformatie sociaal-emotionele
Jeugdhulp
gezondheid

Stevige
Start

Drugs &
Alcohol II:
Blijf helder

Leren
Loont!

Programma’s gericht op jeugd

Rotterdam investeert in de collegeperiode 2014-2018 met tien
programma’s in het kansrijker, veiliger en gezonder opgroeien
van jeugd in de stad. Deze programma’s zijn:
•
Stevige Start
•
Kansrijk Opgroeien
•
Drugs & Alcohol II
•
Risicojongeren
•
Transformatie jeugdhulp
•
Leren Loont!
•
Aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit
•
Jongeren aan de slag
•
Rotterdam Lekker Fit!
•
Veilig Thuis 2015-2018
In de volgende paragrafen staan deze programma’s gericht op
de doelgroep jeugd kort toegelicht.

Meer jeugdigen
groeien op in
een veilige wijk
en een veilige
schoolomgeving

Groei van veiligheid

Meer jeugdigen
groeien op in
Transformatie
een veilige
Jeugdhulp
thuissituatie
Veilig
Thuis
2015-2018

Kansrijk
Opgroeien

Aanpak
jeugdoverlast
en
-criminaliteit

Aanpak
Minder jeugdigen
jeugdoverlast
maken zich
en
schuldig
aan criminaliteit -criminaliteit

Stevige
Start

Risicojongeren

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De integrale aanpak van het NPRZ heeft als doel het
realiseren van betere schoolprestaties en de toegang tot beter
betaald werk, met als uitkomst stabielere wijken op Zuid.
Factoren als opvoeding, gezondheid, hulpverlening, sociaal
functioneren en veiligheid, staan in het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid (NPRZ) in het teken van school en werk.
Deze komen overeen met de beschermende factoren en
risicofactoren die de basis zijn van dit Beleidskader Jeugd.
In aanvulling op de programma’s die Rotterdam in de
collegeperiode 2014-2018 richt op de jeugd in de stad, worden
binnen het NPRZ een aantal extra accenten gelegd. Zoals
extra lestijd, ondersteuning van gezinnen door wijkteams
en hulp bij het maken van een juiste studiekeuze waarbij
ook ouders worden betrokken en gestimuleerd. Binnen het
Beleidskader Jeugd faciliteren we deze extra accenten die
afgesproken zijn voor Zuid. Dit doen we door bij het opstellen
van de risicofactoren en het uitwerken van de maatregelen
rekening te houden met de specifieke situatie op Zuid.
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4.1

Stevige start

Wat is de situatie?

Kinderen verdienen een stevige start. Een gezond, veilig en
kansrijk thuis vanaf de geboorte biedt zo’n begin. En zo’n
begin is een stevige basis van waaruit talenten optimaal
ontwikkeld kunnen worden. Helaas is dat niet voor alle
Rotterdamse kinderen weggelegd. Een deel van de kinderen,
oplopend tot een kwart in probleemwijken, begint direct al op
achterstand. Bijvoorbeeld door problemen bij de (aanstaande)
ouders. Zo’n slechte start kan blijvend van invloed zijn op het
verdere leven van een kind. Zo hebben kinderen die al vroeg
op achterstand staan door vroeggeboorte of onveilige hechting
meer kans op cognitieve, psychosociale en andere problemen
op het gebied van gezondheid en talentontwikkeling.

Wat is de ambitie?

De ambitie is om al in de zwangerschap en in de eerste
levensjaren van het kind de beschermende factoren te
bevorderen en risicofactoren te beperken zodat meer kinderen
een goede start maken vanaf de geboorte. Dit leidt tot de
volgende doelstelling:
•
Meer kinderen maken een stevige start bij de geboorte.
Dat wil zeggen:
•
Minder kinderen worden te vroeg geboren.
•
Minder pasgeborenen hebben een te laag
geboortegewicht.
•
Minder pasgeborenen met een lage Apgarscore.
•
Meer kinderen doorlopen een normale ontwikkeling.

Hoe willen we dat bereiken?
•

•

•

•

Om meer kinderen een stevige start te bieden, is het
belangrijk dat risico’s bij (aanstaande) ouders vroegtijdig
gesignaleerd worden. Daarom werken verloskundig
zorgverleners in Rotterdam met signaleringsinstrumenten
waarbij risico’s bij zwangeren op sociaal-, leefstijl- en
verloskundig gebied in kaart worden gebracht. Zo kan dan
zorg op maat worden ingezet.
Met de aanpak Moeders van Rotterdam richten we ons
op een goede start van kinderen in achterstandswijken.
Hierbij wordt na signalen van de verloskundige een
huisbezoek gebracht. Acute problematiek wordt direct
aangepakt.
De ondersteuning aan (aanstaande) ouders en ouders
met jonge kinderen wordt versterkt. Getrainde vrijwilligers
gaan ouders begeleiden, beginnend in de zwangerschap.
Zij staan dicht bij de ouders. Zij kunnen de eigen kracht
van ouders versterken. Bijvoorbeeld door over te dragen
wat goed is voor hun kind, ook als het gaat om hun eigen
gedrag, omstandigheden en leefstijl.
Voor ouders die echt opvoedhulp nodig hebben,
maken we meer samenhangende en uitgebreidere hulp
beschikbaar. Hulp die beter onderbouwd en effectiever
is, zoals opvoedtrainingen met behulp van videobeelden
gecombineerd met huisbezoeken.

Het programmaplan Stevige Start geeft een uitgebreidere
weergave van de concrete maatregelen voor deze aanpak.
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4.2

Kansrijk
Opgroeien

Wat is de situatie?

Het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren vindt
allereerst thuis plaats, maar ook op school en in de wijk. Om
kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen, is
een veilige en gezonde omgeving nodig waarin de talenten
van jeugdigen maximaal worden gestimuleerd. In een stad als
Rotterdam is daarin veel te winnen.

Wat is de ambitie?

De ambitie van Kansrijk Opgroeien is om met ouders,
kinderen zelf, vrijwilligers en professionals een opvoed- en
opgroeiklimaat in de wijken te creëren waarin kinderen en
jongeren worden gestimuleerd om talenten te ontwikkelen
en kansen te pakken. Met dit programma wordt in de wijken
de preventieve basis gelegd om alle kinderen en jongeren
kansrijk, veilig en gezond op te laten groeien. Een kansrijke
wijk is een wijk waarin vrijwilligers, professionals en het
wijkteam met elkaar de verantwoordelijkheid voelen en krijgen
om lokaal kansen te creëren voor jongeren. In een kansrijke
wijk delen partners eenzelfde visie op de wijk; bieden zij vanuit
die visie jeugdigen een uitdagende context en een stevig
vangnet waarin het wijkteam het sluitstuk vormt voor jeugdigen
en hun ouders. Dit moet leiden tot verwezenlijking van de
doelstelling:
•
Toename van de belangrijkste beschermende en afname
van de meest relevante risicofactoren in de wijk.

Hoe willen we dat bereiken?
•
•

•

•

•

•

Per gebied wordt een integrale wijkanalyse gemaakt op
basis van beschermende factoren en risicofactoren.
Op basis hiervan werken we aan een stevige
samenhangende wijkprogrammering met onder andere
een integraal aanbod rond opvoedondersteuning,
jongeren- en welzijnswerk waar vanuit specifiek wordt
ingezet op behoeftes in het gebied.
We zetten in alle gebieden jongerenwerk in. Kinderwerk
wordt ingezet waar onvoldoende activiteiten zijn, en waar
onvoldoende zelforganiserend vermogen in een wijk
aanwezig is of waar problematiek daar aanleiding toe
geeft.
Met partners in de wijk bouwen we aan een wijknetwerk
waarin de belangrijkste partijen die zich op jeugd
richten met elkaar samenwerken. Dat zijn bijvoorbeeld
zelforganisaties, sportverenigingen, scholen,
jongerenwerk, religieuze organisaties en het Centrum
voor Jeugd en Gezin.
De samenwerking in het wijknetwerk en de manier van
doorverwijzing bij problematiek zijn vastgelegd in het
maatschappelijk convenant. Na een jaar evalueren we
dit convenant en tussentijds breiden we mogelijk uit met
nieuwe of actuele partners, bijvoorbeeld uit het volwassen
domein.
Er wordt methodisch gewerkt aan een positief
opvoedklimaat dat moet leiden tot onder meer een
afname van probleemgedrag. In 3 wijken wordt hiermee
een pilot gestart.

Kansrijk Opgroeien behelst een stedelijke aanpak met
stedelijke procesafspraken. De uitwerking en invoering vindt
echter gebiedsgericht plaats. De gebiedscommissies worden
hierbij structureel betrokken.
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4.3

Drugs &
Alcohol II:
Blijf helder

Wat is de situatie?

Gebruik van alcohol- en drugs hangt samen met (huiselijk)
geweld, overlast, schoolverzuim, -uitval en kostbaar
zorggebruik. Daarom is het belangrijk dat gebruik onder
minderjarigen wordt voorkomen en onder risicogroepen wordt
teruggedrongen. In de afgelopen 4 jaar is met het programma
Drugs & Alcohol succesvol werk gemaakt van dit streven: in
de looptijd van dat programma is het gebruik onder 14- en
15-jarigen gehalveerd. Dat is mooi maar lang niet genoeg.
Zeker onder jongeren op bijvoorbeeld praktijkonderwijs en
speciaal onderwijs is het gebruik nog fors. Hier speelt ook de
samenhang met overige psychische problematiek (ADHD,
angst, agressie) een rol. Deze problemen verergeren het
gebruik en andersom. Ze zijn de belangrijkste risicofactoren
voor schooluitval en kunnen leiden tot overlastgevend en
gewelddadig gedrag.

Wat is de ambitie?

De doelstelling van het programma Drugs & Alcohol II is om
maatschappelijke winst te behalen op talentontwikkeling,
veiligheid en gezondheid door het voorkomen en terugdringen
van gebruik en overige psychische problematiek. Bijvoorbeeld
door:
•
Verdere afname van drugs- en alcoholgebruik onder
scholieren.
•
Nog meer steun voor de norm ‘onder de 18 geen alcohol’.
•
Afname van drugs- en alcoholgebruik onder
risicogroepen.
•
Verdere verhoging van de naleving van de Drank- en
Horecawet.

Hoe willen we dat bereiken?
•

•

•

•

•

Door onder meer het inzetten van effectieve interventies
op de basisschool die aantoonbaar bijdragen aan een
betere sociaal-emotionele gezondheid.
Er komt een nieuwe aanpak om alcohol- en
drugsproblematiek terug te dringen onder scholieren op
het praktijkonderwijs.
In de toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet
worden testaankopers ingezet omdat dit een bewezen
effectieve manier is om de naleving te verhogen.
Ouders en opvoeders worden ondersteund in hun
vaardigheden om duidelijke grenzen te stellen als het
gaat om alcohol- en drugsgebruik van hun kinderen,
bijvoorbeeld door speciale ouderbijeenkomsten.
Omdat probleemgebruik en psychische problematiek
belangrijke risicofactoren voor schooluitval zijn, worden
leerplichtambtenaren getraind in het signaleren hiervan bij
verzuim.

In het programmaplan Drugs & Alcohol II: Blijf Helder! staan de
indicatoren en de maatregelen meer specifiek en uitgebreider
beschreven.
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4.4

Risicojongeren

Wat is de situatie?

Hoe willen we dat bereiken?

Wat is de ambitie?

In het programmaplan Risicojongeren staan de indicatoren en
de maatregelen meer specifiek en uitgebreider beschreven.

De meeste jongeren slagen erin een zelfredzame en zinvolle
toekomst vorm te geven. Er is ook een groep die uitvalt van
school, geen diploma haalt en geen werk vindt. Deze jongeren
glijden af en zijn vaak afhankelijk van een uitkering, met allerlei
sociale problematiek tot gevolg. Ook is er een groep die in de
criminaliteit terecht komt. Niet zelden is er een grote overlap
tussen deze groepen. Het zijn jongeren die verschillende
(zorg)trajecten doorlopen of juist zorg en ondersteuning mijden
en van de radar verdwijnen. De samenleving ondervindt
mogelijk overlast van deze jongeren. Ook doen ze een
onevenredig groot beroep op gemeenschapsgeld, nu of in
de toekomst. Deze jongeren vragen op verschillende fronten
aandacht maar krijgen die niet altijd of weten niet de juiste
ingang te vinden. We willen het potentieel van deze jongeren
niet onbenut laten. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan
zichzelf en aan Rotterdam. In de toekomst heeft Rotterdam
hun kracht en inzet hard nodig. We willen hen perspectief
bieden op een zinvolle toekomst door richting te geven, en ook
grenzen te markeren.

De ambitie is dat meer jongeren (12-27 jaar, met nadruk op
15-23 jaar) een zelfredzame en zinvolle toekomst krijgen,
vooral jongeren die te maken hebben met een combinatie
van problematiek. Meer jongeren zijn aan het werk, zitten
op school of in een leertraject en zijn beter voorbereid op de
arbeidsmarkt. Minder jongeren belanden in de criminaliteit of
recidiveren.
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We willen een samenhangende aanpak vanuit school, werk,
zorg en veiligheid die aansluit bij het werken met wijkteams,
pga-experts, onderwijs en het jongerenloket. Daarvoor moeten
we zicht krijgen op de groep jongeren die extra aandacht
nodig heeft. Niet alle schoolverlaters, thuiszitters en LVBjongeren hebben immers problemen. Een betere afstemming
en samenhang tussen bestaande en nieuwe aanpakken
en initiatieven is gewenst. Daarnaast worden zo nodig
aanvullende interventies ontplooid om concrete problemen
die deze risicojongeren ervaren in de praktijk op te lossen.
Kortom:
•
Het bevorderen van een multidisciplinaire aanpak ter
verbetering van de uitvoering.
•
Coördinatie op de veelheid van interventies door
samenwerking tussen de betrokken organisaties en
professionals te bevorderen en te faciliteren.
•
Verbeteren van goede voorzieningen/interventies
•
Ontplooien van nieuwe interventies.
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4.5

Transformatie
jeugdhulp

Wat is de situatie?

In heel Nederland is al jarenlang een trend te zien van meer
indicaties, meer instroom in zorg, meer uithuisplaatsingen
en verschillende hulpverleners die langs elkaar werken
in één gezin. Dat is reden geweest om de jeugdzorg
te decentraliseren om daarbij ook te normaliseren en
demedicaliseren: niet alle problemen zijn afwijkend en niet
alles wat afwijkend is moet meteen behandeld worden.
Tegelijk zijn er, zeker in Rotterdam, veel gezinnen in
achterstandssituaties waarbij vanwege een veelheid aan
problemen de ontwikkeling van kinderen wordt beperkt.

Wat is de ambitie?

Met het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel geven we
beleidsmatig vorm aan de decentralisatie van de jeugdzorg
zoals is vastgesteld in het Beleidsplan Nieuw Rotterdams
Jeugdstelsel 2015-2018. Eén gezin, één plan, één regisseur is
daarbij het uitgangspunt. Nu de transitie gerealiseerd is en de
uitvoering wordt verbeterd, zijn we begonnen met het werken
aan een transformatie. We sturen op, basis van een gedeelde
visie over nieuwe vormen van jeugdhulpverlening, innovatie,
cocreatie en samenwerking, op een efficiënte uitvoering
en een ‘beweging naar voren’: lichte, laagdrempelige
ondersteuning door partijen in de wijk met als doel het
zelfredzame vermogen van de jeugdigen en de ouders te
versterken. Zo mogelijk verbinden we individuele vragen
aan voorzieningen op collectief niveau. En is er meer nodig,
dan bieden we tijdig en zonder onnodig tijd- en geldverlies
passende jeugdhulp: niet te licht, niet te zwaar. Zo willen
we onze doelstelling uit het Beleidsplan Nieuw Rotterdams
Jeugdstelsel 2015-2018 bereiken:
•
Meer Rotterdamse jeugdigen opgroeien tot zelfredzame
Rotterdammers.
•
Meer Rotterdamse opvoeders zelfredzaam zijn.
•
Jeugdhulp passend is: niet te zwaar en niet te licht
•
Jeugdhulp sneller beschikbaar is.
•
Rotterdammers jeugdhulp krijgen tegen aanvaardbare
kosten.
•
Meer jongeren kunnen opgroeien in een kansrijk en veilig
thuis.

Hoe willen we dat bereiken?
•
•
•
•
•
•
•

Versterken van preventie en vroegsignalering.
Brede kijk naar problematiek jeugdige, gezin en omgeving
en het normaliseren ervan.
Eén gezin, één plan, één regisseur doorontwikkelen.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid bekrachtigen .
Neerwaartse druk versterken door versterken van eigen
kracht.
Doorontwikkeling van zorgaanbod en professionalisering.
Inkoop van jeugdhulp en interventies ontwikkelen
van output naar outcome, waarbij ontschotting wordt
bevorderd en in samenhang is met hulp en begeleiding
die we in het kader van de WMO inkopen.

Dit programma is gebaseerd op het reeds vastgestelde
Beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015-2018.
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4.6

Leren Loont!

Wat is de situatie?

De afgelopen jaren heeft Rotterdam ten opzichte van andere
steden een inhaalslag gemaakt met het verhogen van de
onderwijsresultaten. De voorschoolse educatie is verbeterd
door de komst van ruim 200 groepen 0, in het primaire en het
voortgezet onderwijs zijn de taal- en rekenprestaties verbeterd
en het studiesucces van MBO-studenten neemt toe. Ook is
het aantal voortijdig schoolverlaters fors gedaald, evenals het
absoluut verzuim. Toch is er nog genoeg werk aan de winkel.
Een deel van de peuters maakt nog geen vliegende start. De
gemiddelde Rotterdamse onderwijsresultaten blijven achter
bij die van de rest van het land en het slagingspercentage van
MBO-studenten is lager. Het aantal studiewisselingen en uitval
is hoger dan in andere steden en er zijn nog teveel thuiszitters
en uitvallers.

Wat is de ambitie?

De ambitie van het programma Leren Loont! is het vele talent
dat onder Rotterdamse kinderen en jongeren aanwezig is
maximaal te ontwikkelen. Niet alleen cognitief, maar juist
ook werken aan competenties en sociale vaardigheden.
Dat verhoogt de perspectieven voor de stad, en biedt aan
jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt van de toekomst.
Het onderwijsveld en de gemeente zijn samen ontwikkelaar
en eigenaar van het programma Leren Loont! Instellingen
en scholen krijgen de ruimte om verbeterplannen op maat te
maken waarbij de school het vertrekpunt is.

Hoe willen we dat bereiken?

Het Rotterdamse onderwijsveld en de gemeente werken
intensief samen aan de uitvoering van het programma Leren
Loont! Het betreft de volgende vijf thema’s:
•
Een vliegende start. Uitbreiden van het aantal groepen
0 en verhogen van de kwaliteit van de voorschoolse
educatie.
•
Kwaliteit door schoolontwikkeling. Goede scholen met
goede resultaten, betrokken ouders, brede vorming,
leertijduitbreiding en doorgaande leerlijnen helpen
leerlingen om hun talenten te ontplooien.
•
De beste leraren voor Rotterdam. Een eigentijdse
Rotterdamse CAO die ruimte biedt voor professionele
ontwikkeling, OnderwijsLab010 nodigt uit tot initiatieven
voor vernieuwing van het onderwijs en vissen in vijver
doen we door talenten voor het onderwijs vroegtijdig te
scouten, op te leiden en duurzaam te behouden voor
het onderwijs. Oftewel opleiden, werven en binden aan
Rotterdam!
•
Werken aan vakmanschap. Het realiseren van een goede
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, dit
in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Meer
aandacht voor techniek, loopbaanleren en doorlopende
leerlijnen zijn speerpunten.
•
Aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Ieder kind dat
extra aandacht nodig heeft, krijgt die hulp op maat,
dichtbij en snel met adequate ondersteuning en zorg
(passend onderwijs). Er komt een sluitende aanpak voor
risicojongeren. Thuiszitten wordt voorkomen.
In het onderwijsbeleid 2015-2018 Leren Loont! staan de
indicatoren en de maatregelen meer specifiek en uitgebreider
beschreven.
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4.7

Aanpak
jeugdoverlast
en -criminaliteit

Wat is de situatie?

Rotterdam wordt steeds veiliger. Dit blijkt uit cijfers uit de
veiligheidsindex. Maar tegelijkertijd geven de bewoners van
Rotterdam aan overlast te ervaren van jongeren die op straat
hangen. Uit de veiligheidsindex 2014 blijkt dat 21% van
de Rotterdammers aangeeft vaak overlast te ervaren van
jongeren. Bovendien is er een aantal wijken in de stad waar de
jeugdoverlast structureel en hardnekkig is.
We zien dat straatcultuur bij jongeren een grote invloed
heeft. Jongeren brengen op jonge leeftijd al een groot deel
van de dag op straat door. Op straat ontwikkelt kattenkwaad
zich al snel tot overlastgevend en vervolgens ook crimineel
gedrag. Bij jongeren die daadwerkelijk een criminele carrière
ontwikkelen is vaak ook sprake van persoonlijke problemen in
het gezin of op school. Het is daarom van belang om tijdig in te
grijpen en te voorkomen dat jongeren afglijden naar crimineel
gedrag.

Hoe willen we dat bereiken?
•

•

•

We richten ons met extra intensieve inzet op de wijken
waar veel jeugdoverlast wordt ervaren: de hotspot
aanpak.
We brengen de problematische jeugdgroepen en
jeugdnetwerken in beeld en pakken deze aan in
samenwerking met politie en Openbaar Ministerie.
We zetten in op een intensieve persoonsgerichte aanpak
gericht op jongeren die structureel overlast veroorzaken
of crimineel gedrag vertonen. Deze persoonsgerichte
aanpak bestaat ofwel uit een samenwerking tussen de
professionals in de wijk ofwel uit een integrale aanpak in
het Veiligheidshuis.

In het programma gericht op de aanpak van jeugdoverlast
en –criminaliteit staan de doelstellingen en interventies meer
specifiek en uitgebreider beschreven.

Wat is de ambitie?

Doel van dit nieuwe programma is om de jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit onder jongeren in leeftijdscategorie tot
23 jaar te verminderen. Hiertoe streeft dit programma de
volgende ambities na:
•
Het aantal jongeren dat in aanraking komt met de politie
neemt af.
•
Het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers
gerelateerd aan overlastgevende jeugd verbetert.
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4.8

Jongeren
aan de slag

Wat is de situatie?

Rotterdam is een jonge stad en het aantal jongeren is de
afgelopen jaren toegenomen, met name in de leeftijdsgroep
vanaf 23 jaar.
Het overgrote deel van hen vindt gelukkig zelf de weg naar
school of werk. Helaas niet allemaal want in Rotterdam
staan 7.500 jongeren geregistreerd als Niet Werkende
Werkzoekende (NWW). Van deze jongeren heeft 61% geen
startkwalificatie, terwijl dit landelijk om iets minder dan de helft
van de jongeren gaat.
Van de 7.500 NWW-Jongeren in Rotterdam hebben eind
december 2014 ongeveer
•
2.850 een bijstandsuitkering
•
1.200 een WW-uitkering
•
3.450 geen uitkering, maar staan wel geregistreerd als
werkzoekend

Wat is de ambitie?

Er zijn nog steeds teveel jongeren werkloos. Voor deze
jongeren is het belangrijk om zo snel mogelijk een start op
de arbeidsmarkt te maken, want hoe langer het duurt hoe
moeilijker dit wordt. Een van de vereisten hiervoor is het
hebben van een arbeidsmarktrelevant diploma. Daarom
zetten we in op het voorkomen van voortijdige schooluitval en
begeleiden we jongeren die nog geen startkwalificatie hebben
terug naar school. De doelstelling is het verminderen van het
aantal Niet Werkende Werkzoekende jongeren (NWW) van
7.500 naar 5.000.
Doelstelling Preventie: Verminderen van de instroom van
jongeren in de bijstandsuitkering met 10%, van een instroom
van 2.822 in heel 2014 naar een instroom van 2.540 in heel
2017.
Doelstelling Begeleiden naar werk of school: Meer jongeren
stromen jaarlijks uit de bijstand. Van 2.202 in heel 2014 naar
2.434 in heel 2017.
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Hoe willen we dat bereiken?
•

•

•

•
•

•

In de komende twee jaar sluiten we 30
jongerenakkoorden met bedrijven waarbij we afspraken
maken over stages, leerwerkplekken en vacatures.
Met name ook voor jongeren zonder startkwalificatie of
jongeren die de Nederlandse taal moeten leren.
Voor sommige jongeren past een baan beter dan het
doorleren voor een startkwalificatie. Voor deze jongeren
komt er in samenwerking met werkgevers een route
arbeidsmarkt in het MBO-1 onderwijs.
Er komt een centraal stage/BBL punt van waaruit stage/
BBL-plekken gecoördineerd worden. En we begeleiden
een groep jongeren intensief naar een BBL-plek.
Samen met het onderwijs zetten we nadrukkelijker in op
werken en leren in de wijk.
We stimuleren en ondersteunen verschillende initiatieven
en ook specifiek nieuwe media en technologieën zoals
apps en een game.
We verlengen de pilot startersbeurs in ieder geval tot eind
2015.

In het actieplan jeugdwerkloosheid ‘Jongeren aan de
slag’ staan de maatregelen meer specifiek en uitgebreider
beschreven.
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4.9

Rotterdam
Lekker Fit!

Wat is de situatie?

De Rotterdamse jeugd ontwikkelt vaker overgewicht dan
kinderen in de rest van het land (1 op 4 versus 1 op 7).
Kinderen met (ernstig) overgewicht voelen zich sneller moe,
kunnen zich soms moeilijker concentreren en voelen zich
vaker eenzaam. Verder hebben ze meer kans op diabetes,
rugpijn en, als ze ouder worden, hart- en vaatziekten en
artrose. Om een gezond en fit kind en uiteindelijk gezonde en
fitte volwassene te zijn of te worden is het van belang om van
jongs af aan gezonde gewoonten op te bouwen. Gewoonten
om altijd op terug te kunnen vallen. Ouders en verzorgers
zijn allereerst verantwoordelijk voor een gezond opvoed- en
opgroeiklimaat voor hun kind. Zij zijn aan zet voor een Lekker
Fitte toekomst van kinderen. De Gemeente Rotterdam en
haar partners hebben een rol waar het gaat om de omgeving
van het gezin. De gezonde keuze zou een makkelijke keuze
moeten zijn, die aansluit bij de leefwereld van ouders en
kinderen.

Wat is de ambitie?

Om dit te bereiken stellen wij voor de collegeperiode 20142018 het algemene doel, dat meer kinderen via hun ouders en
verzorgers en maatschappelijke partners en professionals in
het veld een Lekker Fitte basis krijgen. Een Lekker Fitte basis
betekent:
•
Dat een gezond gewicht het uitgangspunt is.
•
Dat de jeugd een actieve leefstijl heeft.
•
Dat de jeugd een gezond voedingspatroon heeft.
Dit leidt ertoe, dat het normaal is om Lekker Fit! te zijn. Deze
inzet gebeurt op dusdanige wijze dat deze een generatie
verder niet meer nodig is. De volgende generatie kan het zelf.
Zij hebben hier een gedegen basis voor.

Hoe willen we dat bereiken?

Een substantieel deel van de Rotterdamse kinderen heeft
al kennisgemaakt met of deelgenomen aan een Lekker Fit!
project. In de afgelopen jaren zijn er verschillende methoden
ontwikkeld, die passen in een doorlopende Lekker Fit! lijn voor
kinderen van 2 tot 14 jaar en hun ouders. Het doel hierbij is,
dat in 2018:
•
Meer dan 50% van de Rotterdamse basisscholen Lekker
Fit! zijn.
•
100% van de Lekker Fit! scholen werken volgens de
Lekker Fit! kleuter aanpak.
•
25% van de Rotterdamse kinderdagverblijven Lekker Fit!
zijn.
•
65% van de Rotterdamse peuterspeelzalen Lekker Fit!
zijn.
•
Een aanpak is ontwikkeld en geïmplementeerd ten bate
van een Lekker Fitte basis voor de allerjongsten en hun
ouders. Deze ontwikkeling gebeurt in co-creatie met
uitvoerende partijen.
•
Gebiedspartners in 6 Lekker Fit! gebieden zich inzetten
voor een Lekker Fitte basis voor de Rotterdamse jeugd;
•
Preventie- en zorgpartners in 10 wijken
samenwerkingsafspraken hebben gemaakt.
In het programma Lekker Fit! 2015-2018 staan de indicatoren
en de maatregelen meer specifiek en uitgebreider beschreven.
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4.10

Veilig thuis
2015-2018

Wat is de situatie?

Ruim 17.500 gezinnen kampen in Rotterdam met vormen
van huiselijk geweld. In Rotterdam is ongeveer 1 op de
12 Rotterdammers van 17 jaar en ouder ooit slachtoffer
geweest van huiselijk geweld. Dat is hoger dan het landelijke
gemiddelde. Ook de omvang van kindermishandeling is
in Rotterdam hoger dan het landelijke gemiddelde (3,5%).
Rekening houdend met de aanwezige risicofactoren op
kindermishandeling gaat het in Rotterdam om bijna 7.300
kinderen en jongeren. De gevolgen van huiselijk geweld en
kindermishandeling zijn groot. Allereerst voor de betrokkenen.
Zeker voor kinderen heeft het opgroeien in een stressvolle en
onveilige situatie vaak ernstige gevolgen, waarvan sommige
pas op volwassen leeftijd tot uiting komen. Huiselijk geweld
en kindermishandeling zijn complexe problemen die niet
eenvoudig zijn op te lossen. Zo is de recidive onder plegers
hoog, ruim 1 op de 3 pleegt binnen 2 jaar opnieuw een
geweldsdelict. In bijna de helft van de casuïstiek keert het
geweld na een jaar weer terug. We gaan daarom alles op alles
zetten om recidive te voorkomen en het geweld duurzaam te
stoppen.

Wat is de ambitie?

Tegen de achtergrond van deze wijze lessen uit het verleden
en de kansen die de ontwikkelingen in het zorgstelsel bieden,
zetten we in Rotterdam in op:
•
Het verstevigen van de preventie, het voorkomen van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
•
Wanneer het zich toch voordoet brengen we dit zo vroeg
mogelijk in beeld en bieden we een passend zorgaanbod
met het waarborgen van veiligheid als primair doel. We
maken de aanpak effectiever en duurzamer, met een
zichtbare afname van recidive.
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Voor 2018 zijn twee targets geformuleerd, gelieerd aan de
twee actielijnen in het programma:
1. In 2018 is de duur van geweld bij eerste melding
gemiddeld minder dan een jaar.
2. In 2018 is het aantal gezinnen waarbij sprake is van
een veilige en stabiele situatie, een jaar na inzet van
passende zorg, toegenomen.

Hoe willen we dat bereiken?
•

•

Huiselijk geweld en Kindermishandeling willen we eerder
en beter in beeld krijgen. Hierdoor verkorten we de duur
van geweld en kunnen we samen met betrokkenen beter
werken aan een duurzaam veilige toekomst.
We gaan werken aan een duurzaam herstel van
veiligheid. We verminderen de recidive en zetten stevig in
op een effectieve aanpak. We versterken de eigen kracht
van slachtoffers en zorgen voor ondersteuning uit het
sociale netwerk. We gaan de instrumenten uit het drangen dwangkader slimmer en vaker in één gezamenlijke
gereedschapskist benutten.

In het actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018 staan de
indicatoren en de maatregelen meer specifiek en uitgebreider
beschreven.
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Hoofdstuk 5

Monitor

Hoofddoel van het beleidskader is dat kinderen en jongeren
kansrijker, veiliger en gezonder opgroeien. Dit meten we per
doel op deze uitkomsten waarover we vanaf 2016 in een
jaarlijkse Staat van de Jeugd rapporteren:

Kansrijker:
•
•
•

Meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en
behalen hun schooldiploma.
Meer jeugdigen hebben werk.
Meer jeugdigen doen mee aan sport, cultuur en
vrijwilligerswerk.

Veiliger:
•
•
•

Meer jeugdigen groeien op in een veilig thuis.
Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een
veilige schoolomgeving.
Minder jeugdigen maken zich schuldig aan criminaliteit.

Gezonder:
•
•
•

Meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele
gezondheid.
Meer jeugdigen hebben een betere algemene
gezondheid.
Meer jeugdigen gedragen zich gezonder.

Om op deze uitkomsten te rapporteren, wordt een analyse
gemaakt van zowel objectieve als subjectieve gegevens
uit verschillende bronnen, zoals van het CBS, DUO, UWV,
Emovo (onderzoek jeugdgezondheidszorg), het VerweyJonker Instituut, politiegegevens, maar ook uit bijvoorbeeld
het Vrijetijdsonderzoek, de Jeugdmonitor en ander eigen
onderzoek. De Staat van de Jeugd is gekoppeld aan de
monitor Sociaal Domein. Daarnaast werken we op het gebied
van onderzoek samen met de Erasmus Universiteit en het
Erasmus MC, bijvoorbeeld rond Generation R en het Centrum
voor Zwangerschap en Kind. Over de belangrijkste risico- en
beschermende factoren rapporteren we jaarlijks in de Staat
van de Jeugd. Omdat niet direct alle factoren, zoals die in
bijlage 1 verdeeld over vier settings weergegeven staan, op
indicatorniveau beschikbaar zijn in bestaande data, zal het
aantal factoren waarop gerapporteerd wordt in de Staat van de
Jeugd binnen 4 jaar op het optimale niveau gebracht worden.
Hierbij wordt mede rekening gehouden met de financiële
inspanning die dit vergt: factoren die te kostbaar zijn om apart
te meten, zullen niet in de monitor worden opgenomen.
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Hoofdstuk 6

Financiën

binnen de diverse beleidsdomeinen (jongerenloket hanteert
bijvoorbeeld de leeftijdsgrens van 27 jaar).
Het doel van deze paragraaf is een eenmalig inzicht in de
budgetten die worden ingezet op jeugd. Met het opheffen
van de deelgemeenten en de centralisatie van de budgetten
is dit het moment om daar inzicht in te krijgen. Wijzigingen
in de budgetten worden via de bestuursrapportage aan de
gemeenteraad voorgelegd.

2015
Totaal lasten jeugd

394.127.653

Totaal programmalasten gemeente Rotterdam
(Begroting 2015 p. 32)

2.614.208.000

Totaal percentage

15,1%

De gemeente Rotterdam zet zich de komende jaren in
om kinderen en jongeren in Rotterdam kansrijker, veiliger
en gezonder op te laten groeien. De jeugd is immers
de toekomst van de stad. Dit laten wij blijken in het
collegeprogramma #Kendoe en in de Begroting 2015.
Van de totale programmabegroting wordt in de diverse
programma’s 15,1% voor directe inzet op jeugd begroot. De
budgetten zijn onderdelen van de begroting en zitten in de
programma’s (2) Openbare orde en veiligheid, (5) Onderwijs,
(6) Cultuur, sport en recreatie, (7) Volksgezondheid en zorg,
(9) Maatschappelijke participatie en (10) Beheer van de Stad.
Met directe inzet wordt het gehele gemeentelijke aanbod tot
18, 23 en 27 jaar bedoeld. Denk hierbij aan onderhoud van
speeltuinen, de beste leraren in het onderwijs en huisvesting
van scholen tot het verlenen van jeugdhulp. De leeftijdsgrens
die hierbij gehanteerd is varieert van 18 jaar tot 27 jaar en
dat heeft te maken met de diverse doelgroepbeschrijvingen
Totaal budget per programma

Dat deze omvang vraagt om een kader dat samenhang
biedt, om zodoende de gereserveerde middelen efficiënt en
effectief te besteden, mag helder zijn. In hoofdstuk 4 is een
weergave gegeven van de programma’s die binnen de scope
van dit beleidskader vallen. De budgetten per programma zijn
hieronder weergegeven en betreffen zowel programmakosten
als uitvoeringskosten. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld
de budgetten die genoemd worden bij het programma
Transformatie Jeugdhulp. Dit betreffen voornamelijk budgetten
voor (specialistische) jeugdhulp. Verdere uitwerking van de
budgetten wordt beschreven in de uitvoeringsprogramma’s. Bij
de budgetten dient opgemerkt te worden dat zij gebaseerd zijn
op de stand na de 1e omissie 2015. Over het algemeen is een
dalende lijn in de budgetten zichtbaar: de middelen nemen af
waar de ambitie groeit. Ook dat laat zien waarom het nodig is
meer op kwaliteit en samenhang te sturen.

2015

2016

2017

2018

420.994

536.953

536.953

536.953

17.696.801

17.385.367

17.073.889

17.073.889

3.894.963

3.860.455

3.858.344

3.858.344

186.469.037

183.945.004

178.839.378

179.749.342

Drugs & Alcohol II

1.394.184

1.394.184

1.394.184

1.394.184

RisicojongerenA

7.800.000

6.900.000

6.900.000

6.900.000

98.400.000

100.900.000

104.100.000

104.300.000

Programma jeugdoverlast en -criminaliteit

2.532.500

2.532.500

2.532.500

2.532.500

Jongeren aan de slag

1.762.469

1.790.131

1.570.000

-

Veilig Thuis 2015-2018

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

9.873.050

9.509.215

9.144.215

8.880.882

Beleidskader Jeugd algemeen
Kansrijk Opgroeien
Stevige Start
Transformatie Jeugdhulp

Leren Loont!

Rotterdam lekker Fit!

A: Nadere uitwerking en mogelijke herziening volgt bij de presentatie van het programma risicojongeren in het najaar 2015.
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Huisvesting/ Woningkwaliteit

Groot kindertal

Sociale cohesie/Isolement

Etnisch minderheid / Anderstalig
Deliquentie

Huisvesting-Jeugd

Zorgkwaliteit

Werk

Opvoeden

Jongvolwassenheid

Gezondheid
Chronische ziekten

Ouderschap

Schoolsucces

Prosociale waarden
Sociale participatie en burgerschap

Delinquentie

Pedagogische mismatch

Veiligheid/Criminaliteit

Toegang jeugdvoorzieningen

Adolescentie

Laagopleidingniveau

Basisschoolperiode

Goede
vriendschappen

Sociaal-emotionele educatie Pesten / Agressie Criminele vrienden

Onderwijskwaliteit

Gebrek aan organisatie

Sociale netwerken -mantelzorg

Discriminatie

Sociale media

Speel-, sport- en recreatievoorzieningen

Armoede

Digitale omgeving

Factoren in Ontwikkeling Jeugd

Werk/Werkloosheid

Enig Kind

Vroege Kindertijd
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Relatie met
leerkrachten
Verschillen in pedagogisch klimaat

Spijbelen / vrienden
die spijbelen

Schoolprestaties

School en
ouderbetrokkenheid

Taalontwikkeling

Middelengebruik
Depressie

Externaliserende problemen
Internaliserende problemen

Autisme spectrum

Angst

Vroege gedragsproblemen

ADHD

Heldere
schoolregels

Docent kwaliteit

Positief Stimulerend Veilig Schoolklimaat

Verkrijbaarheid softdrugs

Internet

Toegang/kwaliteit zorgvoorzieningen

Temperament

Identiteitsontwikkeling

Relatie problemen

Ontwikkelachterstand

(licht) Verstandelijke beperking

Immuunsystemen

Probleem oplossend
vermogen
Overgewicht

Vroegtijdig seksueel gedrag

Sociaal-emotionele vaardigheden:
Weerbaarheid-kwetsbaarheid
Fysieke gezondheid
Vroege trauma’s en hechting

Intelligentie
Kindermishandeling/verwaarlozing
Ouder-Kind relatie-Emotionele zorg
Opvoedkwaliteit en Opvoedcompetentie
(licht) Verstandelijke beperking

Positief gezinsklimaat Stressoren Armoede/Schulden

Psyschische stoornis

Zwangerschap

geweld

genen
depressie angst stress
alcohol voeding
Huiselijk

Eénoudergezin

Mishandelingsverleden/Hechtingsgeschiedenis Verslaving Psychische stoornissen Sociale problemen Ingrijpende gebeurtenissen

Zwangerschap
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INTERNET

WIJK
SCHOOL
KIND-JEUGD
OUDERS GEZIN

Bijlage 1:

Factoren in
ontwikkeling
jeugd
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