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Voorwoord
“t Is zo fijn te wonen in Noordwijkerhout” en “Het is hier op aarde de hemel voor mij”.
De twee bovenstaande zinnen uit het Noordwijkerhouts volkslied geven in de kern aan wat
wij met het jeugdbeleid voor hebben: Noordwijkerhout moet een plek zijn waar kinderen en
jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien, op weg naar een kansrijke en volwaardige
deelname aan de maatschappij.
In Noordwijkerhout gaat het daarbij nu om 3890 jeugdigen die jonger zijn dan 20 jaar. Dat
aantal zal oplopen tot zo’n 4400 jeugdigen in 2012. Investeren in die jongeren betekent
investeren in de toekomst van Noordwijkerhout. In deze nota geven wij aan hoe wij aan het
bovenstaande invulling willen geven. Daarbij moet wel bedacht worden, dat jongeren snel
veranderen. Jeugdbeleid dat zich richt op deze snel veranderende jongeren, kan dus per
definitie niet statisch zijn, maar vraagt regelmatig om aanpassing en bijstelling.
Het moet nog maar eens gezegd worden: met de meeste kinderen en jongeren in
Noordwijkerhout gaat het goed. Dat komt mede door de goede onderwijsfaciliteiten in ons
dorp (en omgeving) en het bloeiende verenigingsleven. Het blijft daarom van belang om de
deelname van jongeren aan sport-, cultuur- en recreatieverenigingen krachtig te blijven
ondersteunen.
Maar…. we kunnen en mogen niet de ogen sluiten voor het gegeven, dat er kinderen en
jongeren zijn die het minder makkelijk hebben, waarbij het opgroeien niet vanzelf gaat. Bij
deze groep gaat het opgroeien gepaard met problemen en risico’s thuis, op school en op
straat. Deze jongeren hebben soms geen duidelijke toekomstverwachting en zoeken vaak de
grenzen op, waarbij deze ook nog al eens worden overschreden.
Voor elk van deze kinderen en jongeren is het van belang dat er doorgaande ontwikkelingsen zorglijnen zijn. Dan krijgt elk kind en elke jongere de zorg of extra aandacht, die het nodig
heeft om weer kansen voor zichzelf te zien.
Daarbij is afstemming onontbeerlijk: alle partners, zoals het onderwijs, de welzijns-, sport- en
cultuurinstellingen, maar ook de zorgaanbieders en de veiligheidspartners zijn daarbij van
wezenlijk belang. Het nieuw op te richten Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt voor die
afstemming uitmuntende mogelijkheden.
De gemeente Noordwijkerhout kende tot nu toe geen samenhangend jeugdbeleid, waarbij de
verschillende terreinen (onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, volksgezondheid, sport en
cultuur en werkgelegenheid) waarop de jongeren actief zijn, met elkaar worden verbonden.
De jongeren zijn “gehoord” middels een enquête en voorts is er gesproken met veel ‘spelers
in het veld’. Mede door de inbreng van al deze mensen is de nota JONG Noordwijkerhout tot
stand gekomen. En nu samen met diezelfde mensen de uitvoering van het beleid, met als
leidraad: “Daar moet je willen wonen: Noordwijkerhout”.
Bas de Haas
wethouder jeugdbeleid.
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Samenvatting
Kinderen en jongeren moeten veilig en gezond in Noordwijkerhout kunnen opgroeien.
Zij moeten hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, zodat zij goed
toegerust worden voor een volwaardige deelname aan de maatschappij.

Het verschijnen van de Nota Integraal Jeugdbeleid is een vervolg op de eerder in de
Commissie Samenlevingszaken vastgestelde notitie “Op weg naar Integraal Jeugdbeleid”.

Voor wie?
JONG Noordwijkerhout gaat over alle kinderen en jeugdigen in Noordwijkerhout en De Zilk
van 0 tot 23 jaar. Waar nodig krijgen kinderen ondersteuning tijdens het opgroeien en krijgen
ouders ondersteuning bij het opvoeden. Kinderen die het risico lopen op een minder
gelukkige jeugd krijgen in “JONG Noordwijkerhout” speciale aandacht.

Opvoeden en Opgroeien
Voor de ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar bestaat er de mogelijkheid tot
opvoedingsondersteuning en het volgen van oudercursussen. Om alle ouders en jeugdigen
snel, gemakkelijk en vanzelfsprekend te kunnen helpen met vragen over opvoeden en
opgroeien zal een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgericht worden in het Lokaal Loket
Noordwijkerhout.
Deelname van jongeren aan sport-, cultuur-, en recreatieverenigingen wordt gestimuleerd
door subsidie vooral toe te kennen op basis van het aantal jeugdleden. Ook zal de komende
jaren extra aandacht worden besteed aan cultuureducatie.

Succesvolle schoolloopbaan
Algemeen doel: meer kinderen doorlopen succesvol hun schoolperiode, met betere
resultaten en minder uitval.
Om de schoolprestaties te verbeteren wil de gemeente Vroeg- en Voorschoolse Educatie
(VVE) op de agenda plaatsen.
Steeds meer ouders maken gebruik van de kinderopvang. Noordwijkerhout zal een visie op
de brede school ontwikkelen en het invoeren van een pilot brede school stimuleren.
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1. Inleiding
In maart 2007 heeft de Commissie Samenlevingszaken de notitie “ Op weg naar Integraal
jeugdbeleid” vastgesteld en ter informatie aan de raad gezonden. Hierin staan kaders en
uitgangspunten voor een lokaal jeugdbeleid.
De afgelopen tijd is benut om samen met lokale partijen en professionals, die betrokken zijn
bij jeugdbeleid, het integraal jeugdbeleid voor de komende jaren uit te werken.

Voor u ligt de nieuwe nota jeugdbeleid ”JONG Noordwijkerhout”. In deze nota legt de
gemeente vast hoe het jeugdbeleid momenteel wordt uitgevoerd en hoe daar in de komende
vier jaren, met alle nieuwe landelijke en regionale ontwikkelingen, verder vorm aan gegeven
kan worden voor de jeugd. Ten grondslag aan “JONG Noordwijkerhout” liggen het
coalitieakkoord “ Met nieuw elan” en het activiteitenschema 2006-2010.

Waarom integraal?
Op vele terreinen speelt de jeugd een rol: onderwijs, jeugd- en jongerenwerk,
volksgezondheid, sport en cultuur, en werkgelegenheid.
Voor een effectief jeugdbeleid moeten het beleid en de activiteiten binnen deze terreinen
zoveel mogelijk in samenhang kunnen worden uitgevoerd. Dit stelt eisen aan alle niveaus:
dat van de uitvoerende partijen in de gemeente, op politiek/bestuurlijk niveau en op ambtelijk
niveau. Samenwerking vindt ook steeds vaker plaats in regionaal verband. De provincie is
voor het jeugdbeleid een belangrijke partner. Op enkele terreinen wordt al integraal gewerkt.
Als voorbeelden kunnen genoemd worden: het Jongerenloket en de zorgadviesteams.
Bij een aantal onderwerpen is de komende tijd een krachtige integrale aanpak nodig. Het
gaat dan om de ontwikkeling van het toekomstige Centrum voor Jeugd en Gezin en de
uitwerking van het regionale convenant rondom de jeugdzorgketen.

Doelgroep
Niet alleen de jongeren waarmee het even niet goed gaat, maar alle jongeren van 0 tot 23
jaar behoren tot de doelgroep. Waar relevant (bijvoorbeeld waar het gaat om thema’s als
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en voortijdig schoolverlaten) wordt de bovengrens
opgerekt naar 27 jaar.
Alle kinderen in Noordwijkerhout en De Zilk moeten hun talenten ten volle kunnen
ontwikkelen, zodat zij een goede start maken voor een volwaardige deelname aan de
maatschappij.
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Leeswijzer
In deze nota Integraal Jeugdbeleid worden de beleidsprioriteiten op de terreinen onderwijs,
jeugd- en jongerenwerk, volksgezondheid, sport en cultuur en werkgelegenheid, voor de
komende vier jaar uitgewerkt. Het betreft hier een nota, waarin we ingaan op de hoofdlijnen
van beleid. Ook is een activiteitenplanning voor de komende vier jaar opgenomen.
In hoofdstuk 2 wordt de visie op jeugdbeleid uiteengezet. Hoofdstuk 3 geeft cijfermatig
inzicht in de doelgroep.
In hoofdstuk 4 worden de kaders aangegeven: de belangrijkste landelijke, regionale en
lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op het jeugdbeleid. Hoofdstuk 5 bevat de
speerpunten op het terrein van jeugd voor de komende vier jaar. Hoofdstuk 6 gaat in op de
beleidsprioriteiten, opgesplitst in de onderdelen:
•

opvoeden en opgroeien

•

succesvolle schoolloopbaan: van onderwijs naar arbeidsmarkt

Ten slotte volgt in hoofdstuk 7 een activiteitenplan.

2. Visie op jeugd
In de notitie “ Op weg naar Integraal Jeugdbeleid” van maart 2007, is de visie op jeugdbeleid
als volgt geformuleerd:

Het lokale jeugdbeleid is er op gericht om vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid
voorwaarden te scheppen voor een onbelemmerde ontwikkeling van alle jeugd van 0 tot 23
jaar met uiteenlopende talenten en mogelijkheden en hen vanuit de verschillende
beleidsvelden zo goed mogelijk toe te rusten voor een volwaardige deelname aan de
maatschappij.

Onze eerste verantwoordelijkheid is de zorg voor vroegsignalering, preventie,
laagdrempelige vormen van opgroeihulp, opvoedingsondersteuning en zorgcoördinatie.
Dit staat beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) en in de Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV).
De Wmo beleidsnota ”Meedoen en Meeleven in Noordwijkerhout” van december 2007 en de
nota lokaal Volksgezondheidsbeleid “Noordwijkerhout actief en gezond” van juni 2008
hebben dan ook beide raakvlakken met het jeugdbeleid.
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3. De cijfers
Tabel huidige aantal jongeren per 01-01-2008, uitgesplitst naar leeftijd: (bron
bevolkingsgegevens Burgerzaken):

Indeling jongeren naar leeftijdsopbouw

Aantal jongeren in die leeftijd

0 t/m 3 jaar

564

4 t/m 11 jaar

1602

12 t/m 17 jaar

1205

18 tot 23 jaar

879

Kijkend naar de prognose voor het aantal jongeren 0 tot 20 jaar dan zien we, dat er sprake is
van een groei van totaal 3.738 jongeren naar 4.414 jongeren in 2012:

Aantal
jongeren
Omschrijving

1-1-2008

1-1-2009

1-1-2010

1-1-2011

1-1-2012

564

588

621

658

671

4 tot 20 jaar

3.174

3.302

3.476

3.673

3.743

Totaal

3.738

3.890

4.097

4.331

4.414

0 tot 4 jaar

Prognose (bron: bevolkingsgegevens opgenomen in de begroting 2009)

4. Actuele beleidsontwikkelingen
4.1. Wmo beleidsnota
In de Wmo beleidsnota zijn prestatievelden benoemd die raakvlakken hebben met het
jeugdbeleid.
Prestatieveld 2 is gericht op de jeugd van 0 tot en met 18 jaar, die een relatief hoog risico
lopen op een ontwikkelingsachterstand of op schooluitval en op de ouders van deze groep.
Daarbij wordt uitgegaan van de vijf functies voor het preventieve jeugdbeleid: informatie en
advies, vroegsignalering, toeleiding naar het hulpaanbod, licht pedagogische hulp en
coördinatie van zorg in het gezin op lokaal niveau.
De prioriteiten van dit prestatieveld 2 komen terug in de beleidsprioriteiten.
Ook met andere prestatievelden is een relatie, zoals:
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•

Een veilige leefomgeving en voldoende mogelijkheden voor sport en recreatie om
jongeren op te kunnen laten groeien tot volwaardige en zelfbewuste burgers
(prestatieveld 1)

•

Het organiseren van maatschappelijke stages (prestatieveld 4)

•

Problematiek met geestelijke gezondheid, verslaving en huiselijk geweld
(prestatievelden 7, 8 en 9).

4.2. Nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid
In de recente nota Volksgezondheid worden enkele specifieke beleidsprioriteiten voor de
jeugd genoemd:
1. Schadelijk alcoholgebruik
2. Overgewicht.
De gemeente wil dit aanpakken door:
•

De huidige preventieactiviteiten van de GGD op scholen te continueren en scholen
die nog niet deelnemen, te stimuleren tot participatie

•

Preventieactiviteiten, zoals het uitbreiden van voorlichting naar de ouders van
schoolgaande jeugd

•

Ouders bewust te maken van de gevaren van alcohol- en drugsgebruik voor kinderen
en hen te leren grip te krijgen op het gedrag van de kinderen, via cursussen,
workshops en voorlichtingsavonden, georganiseerd in het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs.

Doelstellingen Integrale Jeugdgezondheidszorg zijn:
•

Invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD)

•

Opzetten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

•

Evaluatie en herijking van het maatwerk Integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ)

•

Evaluatie van het huidige aanbod aan opvoedingsondersteuning en herijking van het
aanbod.

Opvoedcursussen voor ouders van jonge kinderen in Noordwijkerhout worden slecht
bezocht.
Aanpassing van het huidige aanbod aan opvoedingsondersteuning en herijking van het
aanbod zal één van de activiteiten vanuit de nota Volksgezondheid zijn.
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4.3. Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen:
Verantwoordelijkheid
Diverse partijen hebben een verantwoordelijkheid voor de jeugd:
•

Het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin schept de voorwaarden voor de
uitvoering van de jeugdzorg en is verantwoordelijk voor de gesloten jeugdzorg.

•

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de Raad voor de
Kinderbescherming en de Justitiële Jeugdinrichting.

•

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is verantwoordelijk voor het
onderwijsbestel en bewaakt de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs.

•

De provincie is verantwoordelijk voor Bureau Jeugdzorg, inclusief de taken op het
terrein van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering en de geïndiceerde jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg).

•

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor geïndiceerde jeugdzorg voor jeugdigen
met psychiatrische problemen (jeugd-GGZ) en voor jeugdigen met een licht
verstandelijke handicap (jeugd-LVG).

•

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid. Naast
ondersteuning aan ouders/opvoeders dragen zij er zorg voor dat voor jeugdigen
voldoende actieve vrijetijdsbesteding, scholing en kinderopvang aanwezig en
bereikbaar zijn. De gemeenten zorgen voor preventieve gezondheidszorg en
eventuele hulpverlening. Ook het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is een taak
van de gemeenten.

•

Ouders/opvoeders zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kind.

Landelijke ontwikkelingen
Binnen de kabinetsplannen van het kabinet Balkende IV neemt de jeugd een prominente
plaats in. Met de komst van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin heeft het Rijk
ambities ten aanzien van jeugdbeleid en jeugdzorg nadrukkelijker op de politieke agenda
gezet. Voor gemeenten liggen er enkele verplichtingen rond de vorming van het CJG, de
verwijsindex risicojongeren(VIR) en een betere coördinatie van de zorg. Ook wordt ingezet
op zaken als terugdringing van het aantal voortijdige schoolverlaters, verbreding van het
bereik van VVE, invoering van maatschappelijke stages en invoering van het EKD in de
jeugdgezondheidszorg.
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Regionale ontwikkelingen
Convenant “Aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg”.
In Zuid Holland Noord werken de 12 gemeenten van Holland Rijnland samen op het gebied
van jeugdbeleid en zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, provincie en jeugdzorg op het
terrein van jeugdbeleid en jeugdzorg. De Provincie is wettelijk verantwoordelijk voor de
voorzieningen die zijn opgenomen in de Wet op de Jeugdzorg en voor de Bureaus
Jeugdzorg. De jeugdzorg van de provincie is bedoeld voor kinderen en jongeren bij wie
sprake is van ernstige opgroei- en opvoedproblematiek.
De samenwerking op gemeentelijk en provinciaal niveau is in 2004 bestuurlijk vastgelegd in
een convenant “Aansluiting Jeugdbeleid en Jeugdzorg”. Hierin worden drie speerpunten
benoemd:
•

Versterking van het aanbod opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning.

•

Verbetering van de aansluiting onderwijs-jeugdzorg, in het bijzonder het
voorkomen van schooluitval.

•

Aanpak jeugdcriminaliteit/kindermishandeling.

In de lijn van het convenant met de provincie zijn binnen de Regionale Sociale Agenda, kort
samengevat, afspraken opgenomen, die betrekking hebben op jeugdbeleid:
•

Continueren en verbeteren van de gezamenlijke inzet op het gebied van
leerplichthandhaving en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

•

Ten aanzien van de jeugdhulpverlening:
o

Stimuleren van ketenvorming tussen gemeentelijke (jeugdwerk en
maatschappelijk werk) en provinciale delen van de keten op het gebied van
jeugdhulpverlening.

o

Ondersteunen van integrale jeugdhulpverlening en gesprekspartnerschap met
andere beleidsvelden dan bijvoorbeeld veiligheid en gezondheidszorg.

Ten slotte is op 16 maart 2007 nog een convenant: ‘Ketenaanpak Jeugdzorg en
Gezinsondersteuning Zuid-Holland Noord’ ondertekend, waarin een betere afstemming en
samenwerking geregeld is tussen alle partijen die zich bezighouden met preventieve
ondersteuning van jeugdigen en jeugdzorg. Het convenant richt zich op de volgende
speerpunten:
•

Het ontwikkelen van een sluitende informatieketen.

•

Het ontwikkelen van een sluitende zorgketen.
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•

Het ontwikkelen van CJG, waarin de ketens van informatie, zorg en bestuurlijke regie
bij elkaar komen. Met als resultaat dat deze centra ook (kunnen) functioneren als
voorziening waar ouders en jongeren zelf terechtkunnen.

Lokale ontwikkelingen
In het coalitieakkoord 2006-2010 “ Met nieuw elan” is opgenomen, dat een integraal
jeugdbeleid wordt ontwikkeld, waarin onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, volksgezondheid,
sport en cultuur en werkgelegenheid aan de orde komen. Ambitie daarbij is ook dat subsidies
aan verenigingen vooral ten goede komen aan jeugdleden.
De afspraken op Holland Rijnland-niveau bieden een belangrijke basis voor het integraal
jeugdbeleid.

Betrokken partijen:
Ouders zijn de eerstverantwoordelijken als het gaat om opvoeding en de ontwikkeling van
hun kinderen. Maar in onze complexe samenleving doen ze dat nooit alleen.
Professionals in kinderopvang, onderwijs, welzijnswerk en jeugdwerk leveren hieraan een
bijdrage. Professionals waarmee in het kader van het opstellen van deze nota gesproken is,
zijn o.a.:
Basis- en Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs (Zeestroom), Algemeen
maatschappelijk werk Valent, GGD, Jongerencentrum X-out, Politie, B4Kids, SKOL,
Gastouderbureau Kroostopvang Sassenheim, Wonderland kinderopvang, Stichting
Peuterspeelzalen Leiden e.o. en Peuterspeelzaal Bambini, Opvoedadviespunt Duin- en
Bollenstreek en Bibliotheek Bollenstreek.
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5. Speerpunten
Op basis van de voorgaande ontwikkelingen, kunnen voor het jeugdbeleid de volgende
speerpunten worden benoemd:

Opvoeden en opgroeien
•

Opvoedings- en gezinsondersteuning

•

Centrum voor Jeugd en Gezin

•

Aanbod sport, cultuur en recreatie

•

Gezondheidszorg en hulpverlening

Succesvolle schoolloopbaan: van onderwijs naar arbeidsmarkt
•

Onderwijs

•

Brede school

•

Leerplicht en het voorkomen van schooluitval

•

Werkgelegenheid voor jongeren

Wat willen we bereiken?
Voorwaarden scheppen voor een onbelemmerde ontwikkeling van alle jeugd van
0 tot 23 jaar met uiteenlopende talenten en mogelijkheden en hen vanuit de verschillende
beleidsvelden zo goed mogelijk toerusten voor een volwaardige deelname aan de
maatschappij.

Wat gaan we daarvoor doen?
•

Een aangepast, vraaggericht aanbod van Opvoedingsondersteuning

•

Oprichting van een Centrum voor Jeugd en Gezin

•

Een visie op de brede school vastleggen

•

Preventie op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten door een
verbetering van het bereik van het Jongerenloket

•

Meer voorlichting op scholen over alcohol- en drugsgebruik, overgewicht en bewegen
aan zowel de leerlingen als de ouders

•

Het starten van overleg met de schoolbesturen rondom een Lokale Educatieve
Agenda (zie blz. 22)

•

Maatschappelijke stages voor de jeugd.
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6. Uitwerking speerpunten
Opvoeden en opgroeien

6.1 Opvoeden
Op het terrein van opvoedings- en gezinsondersteuning wordt samengewerkt met de
gemeenten van Holland Rijnland.
Opvoedingsondersteuning is een zeer belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid.
Het Opvoedadviespunt Duin- en Bollenstreek biedt opvoedingsondersteuning aan ouders
en/of verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Opvoedingsondersteuning
wordt ook geboden aan personen die beroepsmatig met kinderen en/of hun ouders te maken
hebben: beroepskrachten of intermediairs. Het opvoedadviespunt beweegt zich vooral op het
terrein van de gewone opvoedingsvragen. Meervoudige opvoedingsproblemen of
crisissituaties behoren niet tot het terrein van het Opvoedadviespunt.
De academisch geschoolde adviseurs van het Opvoedadviespunt Duin- en Bollenstreek
houden wekelijks spreekuur in verschillende gemeenten. Voor Noordwijkerhout is dit 6 uur
per week. Er wordt een geringe eigen bijdrage van € 3,50 per gesprek gevraagd en ouders
kunnen zonder verwijzing bij het opvoedadviespunt terecht. Het opvoedadviespunt is
bereikbaar in het Gezondheidscentrum Noordwijkerhout en krijgt een plek binnen het te
vormen CJG.
Bron: Subsidienota 2009
Kwantitatieve gegevens Opvoedadviespunt

2004

2005

2006

2007

Aantal uren spreekuur in Noordwijkerhout
Aantal aanmeldingen in Noordwijkerhout

6
25

6
24

6
32

6
26

De vragen hebben betrekking op kinderen
in de leeftijd van:
0-4 jaar
4-8 jaar
8-12 jaar
12-18 jaar

27%
40%
27%
6%

27%
40%
27%
6%

27%
45%
14%
14%

46%
30%
17%
7%

Subsidie

€ 10.005

€ 10.122

€ 10.470

€ 10.741

In 2008 zijn 34 aanmeldingen gedaan in Noordwijkerhout (uit Jaarverslag 2008).
Vanaf najaar 2009 wordt gestart met het Home Start. Dit programma biedt ondersteuning en
praktische hulp aan ouders met ten minste 1 kind van 6 jaar of jonger. Door de
ondersteuning wordt getracht om te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot
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ernstige en langdurige problemen. Hiermee moet instroom in de geïndiceerde jeugdzorg
voorkomen worden. Evaluatie van dit programma Home-Start vindt plaats in najaar 2011.
Een andere vorm van ondersteuning bij de opvoeding is het aanbod van oudercursussen.
Een oudercursus is een veel gebruikte vorm van groepsgerichte opvoedingsondersteuning.
De cursus is een reeks samenhangende bijeenkomsten met een duidelijk programma en
vaste onderdelen, bestemd voor een groep ouders. Deelname aan een cursus is niet
vrijblijvend; de ouders worden geacht aan alle bijeenkomsten deel te nemen. De
oudercursussen hebben als doel de ouders competenter te maken, waardoor hun
zelfvertrouwen als opvoeder toeneemt. Dit heeft weer een positieve invloed op de
ontwikkeling van de kinderen.
In 2007 werden de volgende cursussen aangeboden: Opvoeden: zo!, Puber in huis/Beter
omgaan met pubers en Drukke kinderen.
Kwantitatieve gegevens Oudercursussen

2004

2005

2006

2007

6
1
0
7

0
1
0
1

13
5
0
18

1
0
0
1

Aantal aanmeldingen uit Noordwijkerhout
Opvoeden: Zó!
Puber-oudercursus
Drukke kinderen
Totaal
Subsidie
Bron: Subsidienota 2009.

€ 1.359

€ 1.325

€ 1.346

€ 1.306

Feit is dat oudercursussen rondom opvoeden in de huidige opzet (bijna) niet bezocht
worden. Door gebrek aan belangstelling vond in 2007 meer dan de helft van de cursussen
geen doorgang. In de eerste drie kwartalen van 2008 is door geen enkele ouder uit
Noordwijkerhout deelgenomen aan de cursus Opvoeden Zo! of de cursus Drukke Kinderen.
Een andere opzet van ondersteuning van de opvoeding is gewenst.
De organisatie van opvoedcursussen is thans in handen van het Algemeen Maatschappelijk
Werk. Ook het Jongeren Preventie Project (JPP) houdt zich bezig met het ondersteunen bij
opvoeding voor jongeren.
Dit contract eindigt per 1 januari 2010. Om meer grip te krijgen op het lokaal bepalen van het
beleid op het terrein van opvoedingsondersteuning, dienen nieuwe en duidelijke afspraken
vastgelegd te worden.
In een overleg op 6 april 2009 van de wethouder jeugd, de heer B. de Haas, met het
Opvoedadviespunt, peuterspeelzalen, kinderopvang, maatschappelijk werk en
basisonderwijs rondom jeugdbeleid, is hierover het volgende gezegd:
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De landelijke trend is dat ouders niet te motiveren zijn om ’s avonds voor een dergelijke
cursus op pad te gaan. Mogelijk haken Noordwijkerhoutse ouders af, omdat de cursussen
vaak elders (Katwijk) georganiseerd worden. Het opvoedadviespunt zal bezien of een
cursus wellicht een keer in Noordwijkerhout georganiseerd kan worden.
De voorkeur ligt echter bij individueel advies. De volgende mogelijkheden zijn geopperd:
-

opvoedinformatie binnen de school/peuterspeelzaal halen en onder schooltijd
geven.

-

onderscheid maken tussen doelgroep 0 - 4 jaar en 4 -12 jaar, gelet op het
verschil in behoefte.

-

laagdrempelig aanbod, individueel, dicht bij de ouders, vraaggericht.

-

voorkom dat nadruk ligt op incompetentie in het opvoeden.

Actiepunt
Een aangepast, vraaggericht aanbod van opvoedingondersteuning, creëren,
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen doelgroep 0 – 4 jaar en 4 – 12 jaar.
Daarbij bezien of opvoedinformatie binnen de school / peuterspeelzaal gehaald kan worden
en aangeboden kan worden onder schooltijd.

6.2 Opgroeien
Centrum voor Jeugd en Gezin
In 2011 moeten alle gemeenten over een CJG beschikken.
Het CJG is een fysiek inlooppunt, waar alle ouders en jeugdigen snel, gemakkelijk en
vanzelfsprekend terechtkunnen met vragen over opvoeden, opgroeien en
jeugdgezondheidszorg. Bovendien moet het CJG toegang hebben tot het achterliggende
netwerk, waar, op basis van sluitende afspraken, een geïntegreerd aanbod tot stand komt
van in ieder geval de jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning.
Inmiddels is een regionale basisvisie voor Centra voor Jeugd en Gezin in het
Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Holland Rijnland en Rijnstreek besproken (zie
bijlage). Deze visie wordt als uitgangspunt genomen voor de lokale ontwikkeling van een
CJG. In deze visie wordt de basis van het CJG gevormd door: jeugdgezondheidszorg 0-18
jaar (consultatiebureaus en GGD) en het maatschappelijk werk.
De regionale gezamenlijke uitgangspunten zijn vertaald in een pakket van eisen waaraan elk
CJG zal voldoen.
In het CJG zijn op herkenbare wijze de volgende functies bereikbaar:
•

Integrale jeugdgezondheidszorg (het landelijk basistakenpakket).

•

De 5 Wmo functies waarin o.a. zijn opgenomen: jeugdmaatschappelijk werk,
opvoedadviespunt, opvoedspreekuur.
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•

Schakel naar Bureau Jeugdzorg.

•

Schakel naar Zorg- en Adviesteams.

Ook kan gedacht worden aan een virtueel CJG. Hiermee kan een brede doelgroep anoniem
en 24 uur per dag van informatie worden voorzien. De drempel wordt hiermee verlaagd en
wanneer noodzakelijk vindt een consult in het fysieke CJG plaats. Het virtuele CJG kan
gezien worden als een versterking van de frontoffice. Bij de ontwikkeling van een virtueel
CJG is het belangrijk om aan te sluiten bij landelijke initiatieven en een koppeling te maken
met de bestaande sites in de regio en provincie (zoals de jongerensites).
De opzet van zo´n virtueel CJG vereist specifieke deskundigheid, extra inspanning en
middelen. De mogelijkheden en kosten worden in Holland Rijnland-verband verkend.

In Noordwijkerhout biedt het Lokaal Loket als CJG uitstekende mogelijkheden. Dit komt
vooral door de gunstige locatie in het Gezondheidscentrum, waar het consultatiebureau en
maatschappelijk werk van Valent zijn gevestigd en waar de schoolarts en het
opvoedadviespunt spreekuur houden.

Actiepunt:
De oprichting van een CJG met ingang van 2010 in het Lokaal Loket Noordwijkerhout.
De gemeente neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het samenbrengen van de
lokale en regionale partners, zowel in incidentele gevallen als bij het maken van
structurele samenwerkingsafspraken

Aanbod van sport, cultuur en recreatie
In het coalitieakkoord is afgesproken, dat subsidies aan verenigingen (en dus ook
sportverenigingen) vooral ten goede komen aan jeugdleden.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de deelname van jongeren aan sport-, cultuur- en
recreatieverenigingen hoog is.
Activiteit
Badmintonclub B.K.N.
Basketbalvereniging The Jump
Gymvereniging GIOS
Gymvereniging Van Nispen
Handbalvereniging Northa
Judovereniging Nwhout
Nwhoutse zwem-en reddingsbrigade
Tennisvereniging De Boekhorst
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Deelname jongeren Totaal aantal leden
in 2008
2008
91
170
111
157
292
292
126
185
47
93
174
174
135
157
245
912
15

V.V. Van Nispen
VVSB
Zwemvereniging Noordwijkerhout
Stichting De Zevensprong
Jeugdtheater Tikkie
Stichting Ha-Fa-Opleiding
Bibliotheek
Scouting Bronsgeestgroep
Scouting Bostrenogroep
Jeugdraad St. Jozef
Jeugdwerk De Zilk
St. Jeanne d’Arc
De Harpe Davids
Altesa

195
573
112
30
39
38
1.812
43
51
104
90
74
32
28

315
872
151
30
39
38
4.000

176
58
53

Bron: subsidienota 2009
In de subsidienota 2009 is aangegeven, dat alleen verenigingen met minimaal 20 jeugdleden
voor subsidie in aanmerking komen. De verenigingen dienen een belangrijk deel van het jaar
wedstrijd- dan wel trainingsactiviteiten voor de betrokken jeugdleden te ontplooien.
De subsidie is als volgt opgebouwd:
1. Een bedrag van € 7,50 per jeugdlid tot 18 jaar als bijdrage in de algemene kosten.
Hierbij geldt als uitgangspunt het aantal jeugdleden op 31 december 2007.
2. 80% van de in het jaar voorafgaande aan het jaar van de aanvraag betaalde huren
van de voor de sportbeoefening permanent benodigde en door de gemeente
Noordwijkerhout beheerde of aangewezen accommodatie, naar verhouding van het
aantal jeugdleden tot het aantal leden.

Speelplaatsenbeleid
De provincie Zuid-Holland heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de functie van het
speeltuinwerk in relatie tot het preventief jeugdbeleid. Daaruit bleek dat speeltuinen tot op
heden een minimale rol daarin vervullen. Aanbeveling in het onderzoeksrapport is dat
speeltuinen wel degelijk een functie hebben. Besturen van de verenigingen kunnen als
contactpersoon dienen als het gaat om het doorgeven van signalen. Per gemeente zullen
werkbare richtlijnen opgesteld kunnen worden.

In het coalitieakkoord is aangegeven dat er (vooral in nieuwe wijken) meer aandacht moet
worden gegeven aan de inrichting van speelplaatsen.
In 2004 is de Nota Speelplaatsenbeleid geschreven en deze is sindsdien uitgangspunt bij de
aanleg, de vervanging en het onderhoud van de gemeentelijke speelvoorzieningen.
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Gestreefd wordt naar een aanbod van speelvoorzieningen dat overeenkomt met de behoefte
aan voorzieningen in Noordwijkerhout en De Zilk, voor zo breed mogelijke doelgroepen en
alle leeftijdscategorieën tot 18 jaar, met inbegrip van jeu de boules banen.

Momenteel wordt gewerkt aan een herijking van het speelplaatsenbeleid 2004. Hierbij wordt
rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen in de diverse wijken, waardoor er
mogelijk in de loop der jaren een verandering is ontstaan in de behoefte aan speelplaatsen.
Tevens wordt gekeken naar de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden met betrekking
tot de door de gemeente gesubsidieerde particuliere speeltuinen De Speelakker en de
Duinrand. Ook voorzieningen voor de oudere jeugd worden erbij betrokken.
Het Jongerencentrum
Stichting Jongerenwerk X-out verzorgt het jongerenwerk, incl. project 16+.
Doelstelling van het jongerencentrum is om een band te krijgen met jongeren en hen
informatie te geven die belangrijk kan zijn bij hun ontwikkeling. Er worden gezamenlijke
activiteiten georganiseerd en de jongeren worden gestimuleerd om zelf meer verantwoording
te nemen.
De ongeorganiseerde jongeren van 12 t/m 18 jaar uit Noordwijkerhout zijn de doelgroep.
Ongeorganiseerde jongeren zijn jongeren die naast school/werk meestal niet aangesloten
zijn bij een (sport)vereniging en/of regelmatig hun tijd doorbrengen op straat. Daarnaast zijn
er ook activiteiten voor andere jongeren. Het jongerencentrum heeft contact met
bedrijfsleven, politie, GOA en het Jongeren Preventie Project (JPP).
In het beleidsplan 2009 van Stichting Jongerencentrum X-out staan de vier werkdoelen die
de pijlers van het Noordwijkerhoutse jongerenwerk vormen. Er lopen diverse projecten zoals
fitnessproject, filmproject en toneelproject. Voor het filmproject worden tieners uit groep 8 en
de eerste klassen van het voortgezet onderwijs geworven.
Fitness project X-Out
Doel hiervan is om de jeugd tussen de 15 en 18 jaar aan het sporten te krijgen waardoor hen
wordt geleerd om gezond bezig te zijn met hun lichaam en geest. Daarnaast heeft de politie
ook een actieve rol in het project. De achterliggende reden daarvoor is dat in een
laagdrempelige omgeving beter contact kan worden gemaakt met deze jongeren en dat er
een vertrouwensband kan worden opgebouwd.

Door meer de straat op te gaan wil X-out nieuwe groepen jongeren aanspreken en een plek
bieden in X-out.
16+ project
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Dit project is ontstaan vanuit overlast in “de Haven”. Deze groep van 16-plussers bestaat uit
30 vaste bezoekers en ca. 70 passanten.
Werkdoelen zijn: preventie, zelfstandigheid en vergroten van draagvlak.

Zomerproject
In zomer 2008 is X-out voor het eerst niet gesloten geweest en zijn de zomeractiviteiten
opgezet voor die jongeren die niet op vakantie gaan en mee willen doen met activiteiten,
zoals nagelstylen, streetdance, graffiti.
In navolging van de succesvolle zomeractiviteiten van 2008 gaat jongerencentrum X-out
deze zomer aan de slag met het project “Jongeren Subculturen” ten behoeve van
ongeorganiseerde jongeren die veel op straat hangen en de nodige overlast bezorgen.
In een overleg van de wethouder jeugd, de heer B. de Haas, met bestuur en
jongerenwerkers van X-out, op 20 maart 2009, is gesproken over het huidige
activiteitenaanbod en het bereik van jongeren.
De wens van X-out is om de twee bovengenoemde projecten (16+ en zomerproject) een
vaste plek in het jongerenwerk te geven, waarbij de evaluatie dan meegenomen kan worden
in het reguliere jaarverslag. Ook wordt gedacht aan het uitzetten van beleid in een
meerjarenbeleidsplan.
Het jongerenwerk X-out heeft een subsidieplafond van € 120.941, waarvan aan factor
Welzijn (kosten 3 jongerenwerkers, totaal 1,2 fte): € 79.941. Daarnaast zijn incidenteel
subsidies gegeven voor het fitnessproject en het zomerproject.

Actiepunt
Het 16+ project en het zomerproject een vaste plek geven in het jongerenwerk. In plaats van
het jaarlijkse beleidsplan Jongerencentrum overgaan op een meerjarenbeleidsplan en
jaarlijkse cijfermatige verantwoording.

Cultuureducatie
In het coalitieakkoord wordt hierover gezegd: “ Er zal meer aandacht zijn voor cultuur en
cultuureducatie. Stimuleringssubsidies om ‘nieuwe’ culturele activiteiten op te zetten,
behoren hierbij tot de mogelijkheden. “
Voor de jeugd in Noordwijkerhout zijn diverse programma´s voor cultuureducatie.
Voor de groepen 1 t/m 8 van de basisscholen bestaat het programma Kunstmenu. De
scholen financieren zelf het programma Kunst in Uitvoering. Beide programma´s worden
jaarlijks geëvalueerd en worden tot op heden goed gewaardeerd. De gemeente is hierbij
betrokken als:
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•

lid van de werkgroep Cultuur op Scholen, die de activiteiten inroostert,

•

via de financiering van Kunstmenu samen met de scholen.

Jaarlijks worden door de Bibliotheek Bollenstreek voor alle kinderen tot 6 jaar (o.a. via de
peuterspeelzalen) de Nationale Voorleesdagen georganiseerd.
Scholen zijn ook betrokken bij de activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek.
Gezocht wordt nog naar een andere wijze van kennismaking van de jeugd met muziek en
muziekinstrumenten, als aanvulling op het huidige aanbod.
In het overleg d.d. 2 april 2009 van de wethouder jeugd met basisonderwijs,
peuterspeelzalen, kinderopvang, maatschappelijk werk, GGD, politie en bibliotheek over het
jeugdbeleid werden de volgende mogelijkheden genoemd:
-

individuele lessen muziekoriëntatie, inclusief kennismaken met instrumenten
voor jonge kinderen.

-

toneel/drama.

-

cultuur in naschoolse activiteit, eventueel gratis voor lagere inkomens.

-

“muziek op schoot” koppelen aan taaleducatie.

-

leesbevordering, “Kamishibai, Japans vertelkastje”, project boekstart.

-

combinatie school/bibliotheekvoorziening in De Zilk.

Binnen Holland Rijnland wordt overwogen om op regionaal niveau projecten op te zetten.
Holland Rijnland heeft een cultuurparticipatieprogramma opgesteld met extra aandacht voor
jeugd en wil hiermee inzetten op talentontwikkeling bij jongeren. Op dit moment is daar
binnen de begroting Noordwijkerhout geen budget voor.

Actiepunt:
Binnen Holland Rijnland zal in gezamenlijkheid invulling worden gegeven aan
het Cultuurplan 2009-2012 van de Provincie. Gestreefd wordt naar regionale
samenwerking met inzet van regionale en lokale middelen.
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6.3 Gezondheidszorg en hulpverlening
Een belangrijke ontwikkeling in de jeugdgezondheidszorg is het EKD. Vanaf 1 januari 2010
krijgt ieder kind dat in Nederland wordt geboren een EKD. Dit dossier bevat informatie over
het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Consultatiebureauartsen en verpleegkundigen
van de jeugdgezondheidszorg houden het EKD JGZ bij. In feite betreft het het digitaliseren
van het EKD, een reeds bestaand dossier dat altijd al door de medewerkers van de
jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar werd bijgehouden. De GGD zal het EKD beheren.

Verwijsindex (VIR)
De verwijsindex is een instrument ter ondersteuning en verbetering van de vroegtijdige
signalering en de samenwerking in de hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen.
Realisering van de verwijsindex is een van de doelen uit het Convenant “Ketenaanpak
jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (zie 4.3 regionale ontwikkelingen).
Implementatie van de verwijsindex (in deze regio JeugdMATCH genoemd) is gepland in juni
2009.
Het betreft een eenvoudig en via internet toegankelijk systeem waarin instellingen kunnen
melden dat zij zich zorgen maken over een jeugdige. Als twee of meer meldingen over een
zelfde jeugdige bij het systeem binnenkomen door verschillende instellingen, maakt het
systeem de match tussen deze melders, zodat zij eventuele hulp met elkaar kunnen
afstemmen. Het systeem geeft geen inhoudelijke informatie over de melding of de aard van
de problemen, dus geen wat gegevens maar dat gegevens.

Coördinatie van zorg
Verbetering van de ketensamenwerking, met daarbinnen duidelijke afspraken over de
coördinatie van zorg bij gezinnen met meervoudige problematiek, vloeit voort uit de doelen
van het Convenant van 2007.
Er ligt een plan van aanpak: “ één gezin één plan”.
Hierbij is het de bedoeling dat een gezin niet (meer) van de ene naar de andere instantie
gestuurd wordt en dat elke instantie zijn eigen plan trekt, maar dat de hulpverleners als het
ware om het gezin heen staan en een gezamenlijk plan van aanpak opstellen en de
voortgang bewaken. Duidelijk is daarbij wie de zorg in het gezin coördineert.

Zorgnetwerken 0 – 4 jaar, 4 -12 jaar en in het voortgezet onderwijs.
Samenwerking met de ketenpartners is ook van essentieel belang voor het voorkomen van
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.
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Noordwijkerhout kent zorgnetwerken 0 – 4 jaar, binnen het basisonderwijs en bij het
voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een zorgnetwerk binnen de ketenpartners zorg en
veiligheid (signaleringsoverleg jeugd). Gebleken is dat door de spreiding van deze netwerken
over de ketenpartners, de informatie niet altijd gedeeld wordt tussen de domeinen waarin de
jongeren zich begeeft: thuis, school en de openbare ruimte.
In het overleg jeugdbeleid d.d. 6 april 2009 van wethouder jeugd met maatschappelijk werk,
peuterspeelzalen, kinderopvang en basisschool, is de vraag gesteld of de informatie vanuit
de ene naar de andere partij (bijvoorbeeld vanuit peuterspeelzaal naar basisonderwijs) moet
worden doorgegeven.
Er is geen wettelijke regeling voor de overdracht. Ouders kunnen uiteindelijk toestemming
voor bespreking in een Zorg Advies Team (ZAT) weigeren. Hierdoor kan dan de informatie
vanuit bijvoorbeeld de schoolarts (GGD) niet gedeeld worden met de school. Binnen de GGD
is de informatie van kinderen van 0 tot 18 jaar aanwezig, echter de overdracht van zorg
vanuit de ZAT’s 0 - 4 jaar en 4 -12 jaar is niet gegarandeerd. Hierdoor kunnen uiteindelijk
problemen ontstaan met een kind op de nieuwe (vervolg)school. Uiteindelijke conclusie in
het overleg was, dat hoewel dat op dit moment nog niet overal gebeurt, het in het belang van
het kind is dat de informatie wordt gedeeld.
Via observatieformulieren zou informatie vanuit kinderopvang en peuterspeelzalen naar
basisonderwijs kunnen gaan.

Regie op de zorg:
In het kader van integraal jeugdbeleid is het van belang dat de gemeente de regietaak op
zich neemt. Een netwerkoverleg 12+, aangestuurd vanuit de gemeente, kan de schakel
vormen tussen het CJG en de ZAT´s.
Zorgadviesteams dienen hun kwaliteit goed te bewaken, vooral waar het betreft
voorbereiding en terugkoppeling. Een punt van aandacht is het grote verloop bij deelname
van Bureau Jeugdzorg aan deze teams.
Actiepunt:
De oprichting van een netwerk 12+ en het tegen het licht houden van de
bestaande zorgnetwerken.
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Om zorg zo laagdrempelig mogelijk te laten plaatsvinden en integraal te werken, zal aanbod
van jeugdmaatschappelijk werk en curatieve logopedie binnen de school tot verbetering
kunnen leiden. Preventieve logopedie wordt wel binnen de schoollocaties geboden, curatieve
logopedie nog niet.

Actiepunt:
Het investeren in jeugdmaatschappelijk werk binnen de school als inzet voor een meer
doeltreffende, integrale aanpak (te financieren uit bestaande RAS middelen vanuit de
provincie).
De mogelijkheid tot aanbod van curatieve logopedie binnen de school te onderzoeken.

Het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik bij jeugdigen en het voorkomen of bestrijden
van overgewicht bij jongeren, is als beleidsprioriteit opgenomen in de nota Volksgezondheid
van april 2008. Hierop wordt in deze nota jeugdbeleid niet verder ingegaan.

Succesvolle schoolloopbaan: van onderwijs naar arbeidsmarkt

6.4 Onderwijs
Op 1 augustus 2006 is de nieuwe wetgeving op het onderwijsachterstandsbeleid ingegaan.
Schoolbesturen zijn daarin verantwoordelijk voor de Vroegschoolse educatie, de gemeente
voor het Voorschoolse deel van de VVE.
Ouders vragen in toenemende mate om afstemming van voorzieningen voor opvang en
onderwijs (motie Van Aartsen-Bos). Een antwoord op deze maatschappelijke eis kan de
brede school zijn.
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Integraal jeugdbeleid betekent ook inpassing van het onderwijsbeleid in het jeugdbeleid. De
zorg in en om de school moet in het kader van het preventief jeugdbeleid afgestemd worden.

Lokale educatieve agenda
In de nieuwe wetgeving onderwijsachterstandenbeleid is vastgelegd dat de gemeente
minimaal een keer per jaar met de schoolbesturen dient te overleggen over een aantal
onderwerpen, waaronder het realiseren van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van
kinderen. Gezamenlijk wordt bepaald welke thema´s prioriteit hebben, hoe aan deze thema´s
gewerkt zal worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. De afspraken worden vastgelegd in
de lokale educatieve agenda, waar alle partijen zich aan committeren.
De thema´s binnen de lokale educatieve agenda zijn breed: voor- en vroegschoolse
educatie, peuterspeelzalen, kinderopvang, vroegsignalering, zorg in en om de school
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaten, schoolmaatschappelijk werk,
reboundvoorzieningen en veiligheid in de school.
De betrokken partijen kunnen de agenda zodanig invullen dat er maatwerk op lokaal niveau
ontstaat.

Actiepunt:
Met de schoolbesturen wordt overlegd over het ontwikkelen van een visie op en het
bepalen van de lokale educatieve agenda.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Een van de onderdelen die op de agenda van het lokaal educatieve overleg zullen staan, is
de VVE. VVE is bedoeld om ieder kind een zelfde kans te geven. Om taal- en
ontwikkelingsachterstanden zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren en aanpakken, zodat
kinderen aan het begin van groep 1 en 3 minder taal- en ontwikkelingsachterstanden
hebben, is de VVE een goed middel. De VVE dient vooral spelenderwijs aan de
desbetreffende kinderen te worden gegeven.
Schoolbesturen ontvangen hun uitkering voor VVE sinds 1 augustus 2006 rechtstreeks van
het Ministerie van OCW. Gemeenten ontvangen een specifieke uitkering voor het bestrijden
van onderwijsachterstanden. Deze moet besteed worden aan VVE in de voorschoolse
periode. Maximaal 15% mag ingezet worden op overige activiteiten.
Het aantal partners in de VVE is vrij groot: peuterspeelzalen, de basisscholen, kinderopvang.
Maar ook: gemeente, jeugdgezondheidszorg, bibliotheek, consultatiebureau, welzijnswerk.
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In 2007 is bij Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. reeds gestart met
deskundigheidsbevordering van de leidsters. B4kids in Noordwijkerhout volgt het VVE
programma niet.

6.5 Brede school
De scholen zijn verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (TSO). Scholen worstelen
hiermee. Aan de ene kant wil het onderwijs meer professionaliteit voor de TSO, maar dan
wordt die voorziening te duur voor ouders. (ex) Ouders regelen nu veelal de TSO. Een
oplossing zou kunnen zijn: een continue rooster. Van daaruit kan ook gedacht worden aan
een brede school.
Dit alles vergt ook een visie vanuit de gemeente op de brede school.
Recent is een inventarisatie gemaakt van kwantitatieve gegevens over voor-, tussen- en
naschoolse opvang bij de basisscholen in Noordwijkerhout. (zie bijlage)
Scholen vullen dit op verschillende manieren in. Professionalisering, het pedagogisch klimaat
en beschikbaarheid van ruimte zijn van belang.
Niet elke school hoeft een brede school te worden en ook de thema’s kunnen verschillend
zijn: gericht op sport of cultuur etc.
Actiepunt
Met alle betrokkenen zal overleg gevoerd worden om te komen tot een pilot brede
school. Er zal een visie op de brede school ontwikkeld worden. Hierbij wordt ook een
verdere oriëntatie op de wijze waarop het bibliotheekwerk in De Zilk gestalte kan krijgen
bij de planvorming van de brede school, meegenomen.

Maatschappelijke stages voor de jeugd
Voor alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 instromen in het voortgezet onderwijs is
de maatschappelijke stage wettelijk verplicht en integraal onderdeel van het
onderwijsprogramma. De maatschappelijk stage zal voor iedere leerling 72 klokuren
bedragen. Dit schooljaar 2008-2009 is gebruikt om de invoering zoveel mogelijk te
stimuleren en betrokkenen van elkaar te laten leren.
De rol van de gemeente hierin is het bieden van een goede lokale infrastructuur (o.a. het
versterken van vrijwilligerswerk in het algemeen) en de invulling van de makelaarsfunctie:
•

het bieden van voldoende passende stageplaatsen binnen de gemeente

•

het ondersteunen van organisaties bij het plaatsen van stagiaires en vrijwilligers

•

het bevorderen dat de stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt.
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Het Teylingen College, locatie Leeuwenhorst, is gestart met een pilot met de leerlingen van
groep 4 VWO waarbij 20 uur stage gelopen zal worden. Het gaat om 80 leerlingen in de
leeftijd van 15-16 jaar. De gemeente is betrokken bij deze pilot van het Teylingen College,
locatie Leeuwenhorst.

Actiepunt:
De nog op te zetten digitale vacaturebank vrijwilligerswerk zal mede benut worden voor
de bemiddeling bij maatschappelijke stages.

6.6 Leerplicht en het voorkomen van schooluitval
Uitvoering leerplicht
In tegenstelling tot de meeste gemeenten in de Duin- en Bollenstreek voert Noordwijkerhout
het toezicht op naleving van de Leerplichtwet zelf uit. Het opmaken van een eventueel
proces-verbaal geschiedt door de Gemeentelijk Opsporings Ambtenaar (GOA).
Verantwoording vindt plaats in het Jaarverslag Leerplicht.
Thuiszitten komt incidenteel nog voor, omdat ouders geen toestemming geven voor een
andere onderwijsvorm. Belangrijk is hier de samenwerking met onderwijs- en zorgaanbieders
en de inzet van begeleiders. Zij kunnen ouders stimuleren hun kinderen adequate hulp c.q.
onderwijs te laten volgen.
Knelpunten zijn soms het gebrek aan plaatsen in het speciaal onderwijs en de tijdsduur van
de procedure tot plaatsing van een leerling in het speciaal onderwijs via het Regionaal
Expertisecentrum.
Preventieve aanpak
Noordwijkerhout treedt streng op tegen ouders die hun kinderen buiten de schoolvakanties
mee willen nemen op vakantie. Via de werkgevers wordt in die gevallen door de
leerplichtambtenaar gewezen op de Leerplichtwet en het feit dat bij werkgevers ook een
maatschappelijke taak ligt om personeel met leerplichtige kinderen vooral in de
schoolvakanties ruimte te geven voor vakantieverlof.
Leerlingen op het voortgezet onderwijs en hun ouders worden meer bewust gemaakt van de
nadelen van voortijdige uitval.
De aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten wordt echter steeds complexer.
Nadat in het verleden zorgadviesteams bij het voortgezet onderwijs verschenen, is nu ook
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sprake van het oprichten van zorgteams binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). In
februari 2009 is door Zuid-Hollandse gemeenten en het mbo (Da Vinci College, ROC Leiden,
ID college en het Wellant College) besloten om Zorgadviesteams op te zetten. De
zorgadviesteams worden gevormd door zorginstellingen als Bureau Jeugdzorg, de GGZ,
maatschappelijk werk en de schuldhulpverlening.
Noordwijkerhout heeft geen MBO binnen de gemeentegrenzen. Ondersteuning vanuit
leerplicht en toezicht op schooluitval van Noordwijkerhoutse jongeren op ROC´s in de regio
gaat steeds meer tijd vergen, mede door nieuwe wetgeving, zoals de kwalificatieplicht
(verlenging leerplichtleeftijd tot 18 jaar). Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) in Holland
Rijnland heeft veel expertise in huis om dit te kunnen uitvoeren, vooral omdat de
leerplichtambtenaren aldaar de koppeling hebben met zorgadviesteams in het voortgezet
onderwijs en de ROC´s waar de jongeren van Noordwijkerhout zich bevinden. Dit is een van
de argumenten om de leerplichtfunctie als gemeente niet langer zelf ter hand te blijven
nemen. Voorstel is dan ook het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet in te kopen bij
het RBL.
Verbetering van het bereik van leerplicht
Een leerplichtloket binnen het op te richten Centrum voor Jeugd en Gezin, waar ouders en
jongeren van 5 tot 17 jaar terechtkunnen voor leerplichtzaken, zou een extra impuls kunnen
geven binnen de gemeente voor ondersteuning aan ouders en jongeren tijdens de
schoolloopbaan van de jeugd. Voor de doelgroep 16+ kan daar doorverwezen worden naar
het Jongerenloket.

Leerlingenvervoer
Sommige leerlingen zijn aangewezen op vormen van speciaal onderwijs in de regio.
Voor de ouders van deze leerlingen is er in het kader van de Verordening Leerlingenvervoer
Noordwijkerhout 2007 recht op leerlingenvervoer. Voor aanvraag van dit vervoer, dat jaarlijks
ingediend moet worden, alsmede bij problemen met dit vervoer, kunnen ouders zich wenden
tot de gemeente. In de toekomst zullen ouders hiervoor in het CJG terechtkunnen.

Jongerenloket
Uitvoering van de kwalificerende leerplicht voor jongeren van 16 jaar en ouder (tot 23 jaar)
die nog niet beschikken over een startkwalificatie (MBO-niveau 2 of HAVO-diploma) wordt
regionaal begeleid via de jongerenloketten. Het jongerenloket is een samenwerking van de
gemeenten, ROC´s, CWI´s, RBL en het MKB. Jongeren uit Noordwijkerhout kunnen terecht
bij het jongerenloket in Lisse, bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Aldaar is de expertise
voor toeleiding van deze jongeren naar werk, dan wel een combinatie van werk en scholing.
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Ook jongeren met een startkwalificatie die een vervolgstudie overwegen en jongeren met
een uitkering (WWB of WAJONG) worden begeleid. Omdat de kwalificerende leerplicht geen
sanctiemogelijkheid kent, is het bereik van alle jongeren zonder startkwalificatie niet
haalbaar. Beleid van het jongerenloket is om zoveel mogelijk jongeren te bereiken, waarbij
naast mailing ook gewerkt wordt aan andere communicatievormen (SMS, internetsite).

Actiepunt:
Het inrichten van een leerplichtloket (tevens loketfunctie voor leerlingenvervoer) binnen
het op te richten Centrum voor Jeugd en Gezin. De uitvoering van de leerplichtfunctie in
te kopen bij het Regionaal Bureau Leerplicht.

6.7 Werkgelegenheid

Werkleerplicht
In januari 2009 is er in Noordwijkerhout bijna geen jongere in de bijstand. Van de
leeftijdsgroep tot 30 jaar ging het om 8 personen, waarbij meestal nog sprake is van
inburgering. De huidige kredietcrisis (het Centraal Planbureau verwacht een verdubbeling
van het aantal werklozen tot 2010) heeft ongetwijfeld gevolgen voor jongeren.
Vanaf 1 juli 2009 kunnen jongeren onder de 27 jaar geen beroep meer doen op de bijstand.
Zij moeten werken, leren of beide combineren. Gemeenten worden verplicht jongeren
hiervoor een aanbod te doen. De werkleerplicht heeft als officiële titel de “Wet investeren in
jongeren”. Binnen de gemeenten in Holland Rijnland wordt momenteel geïnventariseerd wat
er binnen Holland Rijnland en ketenpartners nodig is om deze werkleerplicht in te voeren.

Reïntegratiebeleid
Met name bij personen die geen startkwalificatie hebben voor de arbeidsmarkt, is de kans op
terugkeer in de uitkering groot. Daarom wordt nu bij reïntegratiebeleid nog meer gekozen
worden voor “de beste weg naar arbeid” in plaats van de kortste weg naar arbeid. Scholing
neemt daar een centrale plaats in.

Jongeren en schulden
Uit onderzoek blijkt, dat de kans op schulden tussen de 12 en 17 jaar toeneemt. Bij jongeren
is de hoeveelheid zakgeld een belangrijk risicokenmerk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van
ouders die streng zijn op het gebied van geld, beter met geld om kunnen gaan dan
leeftijdsgenootjes van wie de ouders minder streng zijn. Bij jongeren gaat het vaak om
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overbestedingschulden. Jongeren met psychosociale problemen hebben een bijna driemaal
zo grote kans op schulden dan jongeren zonder psychosociale problemen.
Onderzoek van het Nibud toont aan dat de financiële opvoeding op 15-17 jarige leeftijd een
positief effect heeft op het financiële gedrag van jongeren. Als zij geleerd hebben een
overzicht te maken van hun inkomsten en uitgaven, “potjes” te beheren en te sparen voor
uitgaven in de toekomst, reclames te doorzien en risico´s van rood staan te kennen, dan is
hun financiële gedrag op latere leeftijd beter. Dit kan gestimuleerd worden door interventie in
het onderwijs, zowel gericht op financiële lessen aan leerlingen als voorlichting aan ouders.

Wonen

Jeugdbeleid heeft altijd een relatie met andere beleidsterreinen. Ook wonen is een terrein
waar jongeren tussen 18 en 23 jaar mee te maken kunnen krijgen. In het coalitieakkoord zijn
actiepunten verwoord omtrent wonen voor jongeren. Zo zal een percentage van 30% van het
totale Noordwijkerhoutse woningbouwprogramma beschikbaar moeten zijn voor de sociale
sector, waarin vooral ook voor jongeren betaalbare huisvesting moet komen.

Starters op de woningmarkt
In de beleidsnota “Krachtige en vitale kernen, Woonvisie 2007-2010, van 17 september
2007”, is het gemeentelijk beleid ten aanzien van wonen verwoord. Daarom verwijzen we
daarvoor naar de nota Woonvisie.
Een speerpunt van het beleid is om de doelgroep starters beter te gaan bedienen.
Over het aantal gerealiseerde en te realiseren starterswoningen kan het volgende worden
gemeld: in 2007 zijn in het appartementencomplex Pleinwand Oost 15 appartementen
toegewezen aan starters, waarvan 7 voor starters jonger dan 25 jaar.
De woningen Canabae (Mossenest II) leverden in 2008 30 woningen op voor starters.
In 2009 worden 22 koopappartementen in het plan Victori opgeleverd aan starters.
Ook zijn plannen in voorbereiding voor de bouw van 8 starterswoningen in De Zilk, voor
starterwoningen in Plan Coremolen en op het terrein van OBS De Regenboog.
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7. Activiteitenoverzicht
Speerpunt
Opvoeden en
opgroeien

actiepunt
De oprichting van een CJG

Een aangepast, vraaggericht
aanbod van
opvoedingsondersteuning 0 – 4 jaar
en 4 – 12 jaar, onderbrengen in het
CJG
Het 16+ project en zomerproject van
jongerencentrum X-out een vaste
plek geven in het jongerenwerk.
Overgaan op een
meerjarenbeleidsplan X-out.
Invulling geven, binnen Holland
Rijnland, aan het cultuurplan 20092012.
Oprichting van een netwerk 12+ en
het tegen het licht houden van de
bestaande zorgnetwerken.
Jeugdmaatschappelijk werk vanuit
het CJG aanbieden binnen de
school.
Mogelijkheid onderzoeken voor
curatieve logopedie binnen de
scholen.
Succesvolle
Met de schoolbesturen overleggen
schoolloopbaan: van over een visie op de lokale
onderwijs naar
educatieve agenda.
arbeidsmarkt.
Visie op de brede school
ontwikkelen. Invoeren van een pilot
brede school.
De nog op te zetten vacaturebank
vrijwilligerswerk mede benutten voor
bemiddeling bij maatschappelijke
stages.
Het inrichten van een leerplichtloket
(tevens loketfunctie voor
leerlingenvervoer) binnen het op te
richten CJG. De uitvoering van de
leerplichtfunctie inkopen bij het RBL.

tijdpad
2010

financiën
BDU-CJG

2010

RASmiddelen
+
gemeentelijke
middelen

2010

Gemeentelijke
middelen

2010

Regionale en
lokale
middelen
Gemeentelijke
middelen/BDUJGZ
RASmiddelen

Najaar 2009

2010-2012

2010

Gemeentelijke
middelen

2010

BDU

2009

Nog niet
bekend.

2009

WMOmiddelen

2009-2010

BDU + stelpost
uitbreiding
formatie
welzijn.

8. Evaluatie
Voortgang van bovenstaande activiteiten zal halverwege de periode 2009-2012 geëvalueerd
worden.
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Bijlage 1: financiën
De actiepunten die voortvloeien uit deze nota integraal jeugdbeleid blijven binnen de
financiële middelen, die er op dit moment voor handen zijn.
De inkomsten en uitgaven op het terrein van het integraal jeugdbeleid zijn binnen de
begroting in diverse posten ondergebracht. De inkomsten bestaan voornamelijk uit
de Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG). Dit betreft een
meerjarige brede doeluitkering ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijke ondersteuning en afstemming jeugd en gezin, alsmede ten
behoeve van het realiseren van ten minste een centrum voor jeugd en gezin in de
periode 2008 tot en met 2011.

JGZ
WMO

2008
€ 196.201
€ 34.914
€ 231.115

2009
€ 175.673
€ 63.425
€ 239.098

2010
€ 175.673
€ 82.732
€ 258.405

2011
€ 175.673
€ 104.743
€ 280.416

Daarnaast wordt door de provincie (via Holland Rijnland) de zogenaamde RAS
middelen ingezet. (zie hieronder)

RAS-middelen 2009-2012
Deze middelen zijn door de provincie beschikbaar gesteld in het kader van de Regionale
Agenda Samenleving (RAS) voor directe preventieve jeugdzorg en nazorgtrajecten, voor een
periode van 4 jaar. In 2012 is al sprake van een afbouw.
Aantal uren hulpverlening dat in het kader van de RAS middelen ingekocht wordt:
Hulpvorm
RESET
Eigen Kracht
Home Start *
JMW
Bkk
Kortdurende hulp GGD
*

Uren
5.520
1.750
9.000
Min. 6.400
Ca. 1.200
200

Home Start heeft betrekking op inzet van vrijwilligers. Deze inzet wordt in de volgende jaren
geleidelijk afgebouwd t.b.v. financiering door de gemeenten zelf!

Deze uren worden zoveel mogelijk evenwichtig ingezet in de regio waarbij een
koppeling van het aantal jeugdigen met evt. zwaarte van de problematiek mogelijk is.
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Aanbod
Reset

Eigen kracht

Home start

JMW

Bkk

Kortdurende hulp

Doelgroep

Praktische
gezinnen met meerdere
opvoedingsbegeleiding problemen, met
voor risicogezinnen
minimaal 1 kind in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar
het oplossen van
voor gezinnen waar al
problemen waar het
veel hulpverlenende
gezin zelf niet meer
instanties over de vloer
uitkomt.
zijn geweest
Ouders op basis van
ouders met ten minste
vrijwilligheid en
één kind onder 6 jaar.
gelijkwaardigheid
ondersteunen
Kortdurende hulp of
Gezinnen met lichte
interventie gericht op opvoed- en
het oplossen van
opgroeiproblematiek.
problemen op gebied
van (lichte) opvoed- en
opgroeiproblematiek.
Meer langdurige
kinderen van 0 tot 18
begeleiding (tot ca. 2
jaar van wie één van
jaren)
beide ouders
psychiatrische – en /of
verslavingsproblematiek
hebben.
1 tot 4 gesprekken op Gezinnen met opvoedbasis van Triple P
en opgroeiproblemen.
methodiek.

Aanbieder
Activite/Valent

Cardea / Eigen
kracht centrale

AMW

GGD

GGD

RESET
Praktische opvoedingsbegeleiding voor risicogezinnen, aangeboden door Activite en Valent.
Voor gezinnen met meerdere problemen, met minimaal 1 kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
en waarbij de opvoedingssituatie en zorg voor kinderen in de knel is gekomen of dreigt te
komen.
Eigen Kracht
Conferentie/Familie Netwerkberaad. Aanbod vanuit Cardea of Eigen Kracht Centrale. Vooral
voor gezinnen waar al veel hulpverlenende instanties over de vloer zijn geweest. Doel is om
de directe omgeving van een gezin te betrekken bij het oplossen van problemen waar het
gezin zelf niet meer uitkomt.
Home Start
Methodiek met ervaren en getrainde vrijwilligers, die ouders met ten minste één kind onder
de 6 jaar op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid ondersteunen. Gedurende ca. halve
dag per week voor periode van gemiddeld 11 maanden. Bedoeld om geïndiceerde zorg te
voorkomen, aanvullend op geïndiceerde zorg of als nazorg.
Jeugd Maatschappelijk Werk
Licht ambulante hulp die tot voor kort werd aangeboden door BJZ. Aangeboden door
Algemeen Maatschappelijk werk. Kortdurende hulp of interventie gericht op het oplossen
van problemen op gebied van (lichte) opvoed- en opgroeiproblematiek.
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Bkk
Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen is bedoeld om te voorkomen dat kinderen van 0 tot
18 jaar van wie één van beide ouders psychiatrische – en /of verslavingsproblematiek
hebben, zelf (ernstige) problematiek ontwikkelen. Meer langdurige begeleiding (tot ca. 2
jaren) via GGD.
Kortdurende hulp GGD
Op basis van Triple P methodiek wordt in 1 tot 4 gesprekken door GGD hulp geboden aan
gezinnen.

Bijlage 2 Gebruikte afkortingen
AMK
BJZ
Bkk
CJG
EKD
GGD
GOA
IJGZ
JMW
JPP
MBO
OBS
OCW
RBL
ROC
SPL
VVE
WMO
ZAT

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Bureau Jeugdzorg
Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen
Centrum voor Jeugd en Gezin
Elektronisch Kind Dossier
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Gemeentelijk Opsporings Ambtenaar
Integrale Jeugdgezondheidszorg
Jeugdmaatschappelijk Werk
Jongeren Preventie Project
Middelbaar Beroepsonderwijs
Openbare Basisschool
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Regionaal Bureau Leerplicht
Regionaal Opleiding Centrum
Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o.
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Zorg-en Advies Team
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Bijlage 3 Regionale visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin.
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Bijlage 4 Inventarisatie kinderopvang bij scholen
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N.B. Op dit moment (juni 2009) maken de Prinsenhof, de Regenboogschool, de
Ireneschool en de St. Victorschool gebruik van kinderopvang (voorschools- en
buitenschools) van B4Kids Duinrakkers. Bij de Ireneschool gaat het om een 6 tal
kinderen, de overige scholen gemiddeld 15 – 20 kinderen per dag, die gebruik
maken van de BSO. De drukstbezette dagen zijn de maandag, dinsdag en
donderdag.
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Bijlage 5
Uitslag van de enquête gehouden onder jongeren van 12 t/m 16 jaar
uit Noordwijkerhout en De Zilk, in februari 2009.
Inleiding.
Op dit moment wordt gewerkt aan de nota Integraal Jeugdbeleid Noordwijkerhout.
Daarom is besloten jongeren tussen 12 en 16 jaar enkele vragen voor te leggen.
Om te zorgen dat er voldoende respons zou komen, is gekozen voor het uitzetten van de
vragenlijsten bij het voortgezet onderwijs.
Het TeylingenCollege was bereid om de daartoe opgestelde vragenlijst met de jongeren door
te nemen (bijv. tijdens de mentorlessen). Zowel de locatie Leeuwenhorst, als de locaties KTS
te Voorhout en Duinzigt te Oegstgeest hebben aan dit onderzoek meegewerkt, waarvoor
allereerst hartelijk dank!
In totaal zijn 401 enquêtes ingevuld door de jongeren tussen 12 en 16 jaar uit
Noordwijkerhout en De Zilk. Dit is een hoge score.
Aan de leerlingen werden vragen gesteld over het doorbrengen van de vrije tijd, het aanbod
van sportactiviteiten, het jongerencentrum X-out, zomeractiviteiten en jongereninformatie.
Ten slotte werd gevraagd om opmerkingen of ideeën voor de gemeente als het gaat over
jongeren.
Van de jongeren die de enquête hebben ingevuld is de leeftijdsopbouw als volgt:

Figuur 1

Er is een uitsplitsing gemaakt naar jongeren uit Noordwijkerhout en De Zilk, o.a. om
zichtbaar te maken welke voorzieningen in beide locaties gewenst zijn.
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Figuur 2

Hieronder vindt u de resultaten van het onderzoek, ingedeeld op onderwerp:
Hoofdstuk 1: vrije tijd
Hoofdstuk 2: sport
Hoofdstuk 3: jongerencentrum X-out
Hoofdstuk 4: jongereninformatie
Hoofdstuk 5: opmerkingen en aanbevelingen van de jongeren.

1. Vrije tijd
83 % van de kinderen vindt het invullen van zijn/haar vrije tijd makkelijk.

Figuur 3
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Veel jongeren zijn lid van een vereniging in Noordwijkerhout: 66%.
Sommige jongeren zijn lid van meerdere verenigingen. Daarnaast zijn er jongeren die geen
lid zijn van een vereniging in Noordwijkerhout of De Zilk, maar wel in Hillegom, Noordwijk,
Oegstgeest etc.

Figuur 4

Figuur 5

Bijna de helft van deze jongeren vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor vrije
tijdsbesteding in Noordwijkerhout.

Nota Integraal Jeugdbeleid Noordwijkerhout 2009-2012

45

De volgende voorzieningen voor vrije tijd worden gemist:
bioscoop
uitgaan / feesten voor 13 tot 16 jr. in de Schelft)
Mc.Donalds in het dorp
winkelen
Plekken (bankjes) om te zitten,met prullenbakken.
disco/feesten voor 16+
buurthuis
muziekevenementen
theater / concert
games online (LAN party's)
muziekschool
drumschool
sauna

66
50
41
41
34
13
7
6
3
3
2
2
2

Hierbij kon men meerdere keuzes aangeven. Sommige jongeren gaven twee of meer
voorzieningen aan die gemist werden.

2. Sport
Driekwart van de jongeren vindt het aanbod van sportactiviteiten voldoende.
Velen zijn ook lid van een sportvereniging.

Figuur 6
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Soms worden sportmogelijkheden gemist, die wel in andere plaatsen mogelijk zijn. Zo blijkt
de schaatsbaan in Noordwijk deze winter erg gewaardeerd te zijn door jongeren en wenst
men dit ook wel in Noordwijkerhout. Ook hockey is een sport die jongeren buiten het dorp
uitoefenen (in Noordwijk).
Daarnaast worden veel “fun” sportmogelijkheden genoemd. Ook hierbij konden jongeren
meerdere activiteiten aangeven:

paintball
karten
hockey
schaatsen (zoals in Noordwijk)
motor/brommercrossen
buitenzwemmen / waterpolo
lasergamen
hiphop dansen
volleybal
(kick) boksen
surfen/zeilen/waterski
breakdance/streetdance
klimwand
(stijl)dans
tafeltennis
fitnessgroep 16- , maar niet in de schelft (ook in
De Zilk)
honkbal
fietsen / wielerbaan
rugby
basketbal
golf
atletiek / hardlopen
schermen
freerunning (nu mag je niet overal komen)
american football
skeelerclub
parachutespringen
zaalvoetbal in de Zilk
boogschieten
darten
korfbal
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29
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17
14
12
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9
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
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3. Jongerencentrum X-out
87 % van de jongeren kent het centrum X-out

Figuur 7

4 % van de jongeren neemt deel aan activiteiten van X-out, 18% doet dit soms of is
1 x bij X-out geweest.

Figuur 8
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78 % van de jongeren bezoekt de activiteiten van
X-out niet. Sommigen geven aan waarom:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ik weet niet wanneer er activiteiten zijn
niet leuk
is voor jongere kinderen
geen zin in
vind ik saai
geen tijd
er zijn enge terrors
bijna niemand die ik ken gaat erheen
ander soort mensen
er komen jongeren die ik niet aardig vind
is altijd vol en dan kan ik er niet tussen
veel te klein

41
34
27
26
25
19
10
7
5
4
3
2

Opvallend is dat hierbij vaak wordt aangegeven dat niet bekend is wanneer er een activiteit
is.

Omdat de meeste jongeren niet in X-out komen, is door 59% aangegeven dat zij niet weten
of het aantal activiteiten voldoende is.
26 % van de jongeren vindt het aantal activiteiten voldoende.

Figuur 9
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15 % van de jongeren is bekend met de zomeractiviteiten. Deze zomeractiviteiten zijn in
2008 voor het eerst gestart. In voorgaande jaren was X-out in de 6 zomerweken gesloten.

Figuur 10

Zomeractiviteiten blijken zeer gewenst : 57 % van de jongeren wil meer zomeractiviteiten.

Figuur 11
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4. Jongereninformatie
Om te weten in welke vorm de informatie de jongere bereikt, is ook een aantal vragen
gesteld rondom gebruikte media. Opvallend is dat het Noordwijkerhouts Weekblad door
meer dan de helft van de jongeren wordt aangegeven als bron van informatie, terwijl een
jongerenkrant slechts door een derde van de jongeren wordt gewaardeerd. 33% weet het
niet, of twijfelt of de informatie in een jaarlijkse jongerenkrant interessant genoeg is.

Figuur 12

Een meerderheid van de ondervraagden zou de jongerenactiviteiten lezen als die in het
Noordwijkerhouts Weekblad gepubliceerd zouden worden:

Figuur 13
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Jongereninformatie via de gemeentelijke website scoort niet hoog.

Figuur 14

5. Opmerkingen en aanbevelingen van jongeren.

Als laatste werd aan de jongere gevraagd om ideeën en aanbevelingen in het algemeen.
Sommige gaven 2 of 3 aanbevelingen.
Hierbij kwamen de volgende onderwerpen naar voren:
(erachter staat vermeld het aantal keer dat dezelfde opmerking werd aangegeven).

meer voetbalpleintjes overal (bv. Weversland, Mossenest 2)
meer kleding-, schoenenwinkels om te shoppen (H & M etc)
zwembad leuker maken voor jongeren (groter/glijbanen)
betere voetbalveldjes,kunstgras,zodat je altijd kan
voetballen), met licht
skateplein met meer mogelijkheden
sportdagen voor 12+ (incl. voetbaltoernooi)
speeltoestellen (o.a. basketbal)12+ op verschillende plekken(o.a. bij
Absveen)
meer activiteiten voor jongeren om het "hangen"te voorkomen.
ruimte om feesten te organiseren
meer folders over jeugdactiviteiten !
zomeractiviteiten aan het meer/in de wijk
survival
graffitimuur
voetbalkooi
dansclub starten in De Schelft (zoals MOVES in Nwijk)
beter Openbaar vervoer
prikkelbosjes Absveen weghalen, bij dat slobje
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Verder werden de volgende zaken éénmaal genoemd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een jeugdkrant voor en door de jeugd
meer winteractiviteiten in X-out
meer bos en minder kappen.
gratis schoolbus van De Zilk naar Nwhout
gezelliger centrum maken (minder saai)
meer activiteiten voor 15+ bij X-out
meer activiteiten voor jongeren in De Zilk.
meer ruiterpaden
gevaarlijke bocht bij oude postkantoor
nagelstyleworkshop was vol
pleintjes buiten de bebouwde kom
feesten voor 1e jaars in X-out
hiphopdansles zoals in de Muze
basketbalveld bij de hosta. met normale
basketbalnetten

Maart 2009.
T. Warmerdam,
Sector Inwoners.
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