
 

 

Informatienota 
Onderwerp: Afdoening motie ‘verbinden jongeren en straathoekwerk en een bezuiniging 

realiseren van €100.000, =.  

Reg. Nummer: STZ/2014/182818 (BBV) 

 

 

1. Inleiding 

Met deze notitie informeert het college u over de afdoening van de raadsmotie d.d. 8 

november 2012 om het jongeren- en straathoekwerk met elkaar te verbinden en daarmee een 

bezuiniging te realiseren van €100.000
1
.  

Na onderzoek en gesprekken met direct betrokken partijen heeft het college een brief aan de 

raad gestuurd met uitgangspunten en randvoorwaarden voor de uitwerking van de motie (zie 

brief d.d. 30 oktober 2013 nr. STZ/JOS/2013/456003). 
 

De uitvoering van de opdracht heeft de nodige tijd gevraagd. Tijd die nodig was om 

oplossingen te vinden die duurzaam houdbaar zijn. In deze informatienota is een 

samenvatting opgenomen van de geboekte resultaten.  

   

 

2. Kernboodschap 

Voor de uitvoering van de opdracht hebben wij de meest betrokken partners op het gebied 

van het jongeren- en straathoekwerk
2
 uitgenodigd en gevraagd om een gezamenlijk plan te 

ontwikkelen gebaseerd op samenwerking en de werkwijzen van de toekomst. Eind 2013 

hebben partijen besloten zich te verenigen onder de noemer ‘Samenwerkingsverband Jeugd’.  

In februari 2014 heeft het samenwerkingsverband, naar aanleiding van de Haarlemse uitvraag 

‘gemeentelijk basisinfrastructuur’ over de periode 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 

een prestatieplan en subsidieaanvraag ingediend
3
. Vastgesteld is dat het ingediende plan en de 

subsidieaanvraag aansluiten en passen binnen de ontwikkelingen van het sociale domein en 

de nieuwe sociale infrastructuur. 

 

Aanpak sluit aan op de opdracht van het college 

Met de vorming van het samenwerkingsverband Jeugd: 

1. Wordt niet bezuinigd op de formatie straathoekwerk 

2. Wordt het jongeren- en straathoekwerk organisatorisch en inhoudelijk versterkt. 

3. Is de aansluiting op en de samenwerking binnen de sociale (basis)infrastructuur beter 

geborgd.  

4. Kan vanaf 2016 een doelmatigheidswinst worden gerealiseerd van €100.000, = 

structureel.  

 

Bijgevoegd is de notitie van het Samenwerkingsverband Jeugd ‘Vinden, vasthouden en 

verder helpen’. De notitie gaat uitgebreid in op de samenwerking, de na te streven 

doelstellingen en de wijze waarop het samenwerkingsverband deze gaat realiseren. Gelet op 

ingrijpend karakter hebben betrokken partijen d.d. 27 maart 2014 met de verantwoordelijke 

portefeuillehouders gesproken. Vastgesteld is dat de plannen van het samenwerkingsverband 

aansluiten op onze opdracht. De uitkomsten hiervan luiden samenvattend als volgt.  

                                                      
1 Letterlijk luidt het besluit: ‘de beoogde bezuiniging niet te realiseren door te korten op het straathoekwerk maar 

door betere afstemming tussen het accommodatie-gebonden jongerenwerk en het straathoekwerk’  
2 Stichting Dock, Haarlem Effect, Streetcornerwork, Youth for Christ, Leger des Heils, Stichting Stad en Kontext-

jeugdhulpverlening (Nieuwe Kansen/in Balans).  
3 De onderliggende prestatieplannen en de subsidieaanvragen zijn positief beoordeeld maar vanwege de omvang 

(130 pagina’s) niet bijgevoegd.  
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Samenwerkingsverband Jeugd 

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door Haarlem Effect, Dock, Streetcornerwork, 

Youth for Christ, Leger des Heils, Stichting Stad en Kontext-jeugdhulpverlening. In totaal is 

in 2013 aan betrokken partners voor de uitvoering van hun prestatieplannen op de onderdelen 

‘jeugd’ een subsidie verleend van €1.816.000, =
4
. In gezamenlijkheid gaat het om de inzet 

van 19,8 formatieplaatsen en diverse functies die samen een keten vormen van jongerenwerk, 

straathoekwerk tot en met jeugdhulpverlening. Of anders gesteld een keten vormen van 

kennen en gekend worden in de buurten en wijken in de stad, van vroeg-signalering tot en 

met vroegtijdige interventie en hulpverlening.  

 

Organisatiestructuur en aansturing 

Alle medewerkers die gaan functioneren binnen het samenwerkingsverband blijven in dienst 

van de “eigen” organisatie maar worden vanaf 1 juli 2014 centraal inhoudelijk aangestuurd 

door een coördinatieteam bestaande uit twee gebieds-coördinatoren (ingevuld door Dock en 

Haarlem Effect), een coördinator straathoekwerk (ingevuld door Streetcornerwork) en een 

coördinator zorg- en hulpverlening Jeugd (geleverd door Kontext)
5
. Het coördinatieteam 

bepaald feitelijk – op grond van gestelde kaders, informatie van medewerkers, situaties in de 

stad (mede gevoed vanuit het Jeugdgroepenoverleg
6
) – welke inzet waar nodig is in de stad: 

inhoudelijk en formatief.  
 

Het coördinatieteam wordt aangestuurd en is verantwoording verschuldigd aan de directies 

van het samenwerkingsverband. De directies werken in opdracht van de gemeente op basis 

van een prestatieplan en subsidiebesluiten. Voor de gemeente betekent de nieuwe structuur 

dat de inhoudelijke aansturing en verantwoording (van het prestatieplan en subsidiebesluiten) 

centraal (bij één afdeling c.q. beleidsadviseur /accountmanager) belegd kan worden. Ten 

opzichte van de huidige situatie betekent dit voor het samenwerkingsverband en de gemeente 

winst in termen van doelmatigheid en eenduidigheid in communicatie, beleid en uitvoering.  

 

Denken en handelen over de grenzen van de “eigen” organisatie  

Met de vorming van het samenwerkingsverband is de weg vrij gemaakt om gericht te 

investeren op het integraal werken en is het mogelijk om functies (van management en 

uitvoerders) op doelmatige wijze met elkaar te verbinden. Om hier concreet en adequaat 

invulling aan te geven zijn de grenzen van wat de zelfstandige partijen rekenden tot hun 

exclusieve opdracht en verantwoordelijkheid open gesteld en is voor de medewerkers ruimte 

gemaakt om over en weer over de grenzen van de “eigen” taakbeschrijving heen te denken en 

te handelen. Met deze innovatieve aanpak hebben de partners de ‘klassieke’ manier van 

werken los gelaten en ruimte gemaakt voor het anders invullen van de beschikbare 

menskracht en te functioneren als eenheid vanuit verbondenheid. 

 

In de praktijk: Integraal werken en functies verbinden 

Vanaf het 3e kwartaal 2014 is het mogelijk om (de gezamenlijke) formatie en functies 

flexibel in de stad in te zetten: om integraal en verbindend te werken. In de uitwerking is 

gekozen voor een basismodel (van uitgangspunten) voor de wijken en buurten in de stad waar 

vraag is naar jongerenwerk en/of overlast en criminaliteit wordt ervaren. Afhankelijk van de 

                                                      
4
 Dit bedrag is bedoeld voor bekostiging van formatie, overhead en huur van jongerenaccommodaties.    

5 De bemensing van het coördinatieteam wordt gefaciliteerd en gefinancierd uit de begrotingen van de “eigen” 

organisaties.  
6 Het jeugdgroepenoverleg is een multidisciplinair overleg gericht op het in kaart brengen van overlast en 

jeugdcriminaliteit. In dit overleg worden afspraken gemaakt over samenwerking, prioriteiten en aanpak.  
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situatie bepaalt het coördinatieteam Jeugd welke inzet van welke omvang waar nodig is – 

licht en grofmazig waar het kan, intensief en fijnmazig waar het moet. De gekozen integrale 

aanpak bestaat uit de volgende basis componenten: 
 

1. Het goed in beeld krijgen en houden van wat er leeft in de buurt, vooral onder de jeugd. 

Wat als goed en niet goed wordt ervaren, stap voor stap en met hulp van ouders en jeugd 

kan worden gedaan, of moet worden opgelost, om de leefbaarheid in de buurt en de 

zelfredzaamheid van de bewoners duurzaam te verbeteren.  

2. Het vraaggericht en samen met de jongeren ontwikkelen en verzorgen van 

(accommodatie-verbonden) activiteiten gericht op het ontwikkelen van talent. 

3. Het tegengaan van hinder en overlast door (groepen) jongeren. 

4. Het (altijd) betrekken van de jongeren/ouders/gezinsleden, zo mogelijk, sleutelfiguren uit 

de buurt bij het oplossen/beheersbaar maken van de overlast en problemen die de 

jongeren uit hun gezin veroorzaken. 

5. Het betrekken, bieden en/of organiseren van ondersteuning aan de burgers die overdadig 

last hebben van hinderlijke en overlast gevende groepen. 

6. Het interveniëren/bieden van begeleiding/ondersteuning aan jongeren die kampen met 

(meervoudige) problemen en/of (vermoedelijk) crimineel gedrag ontwikkelen.  
 

Dit basismodel van de integrale aanpak is stevig – afgestemd op wijken en buurten van de 

stad waar relatief veel problemen worden ervaren. Bij wijken en buurten waar geen of minder 

vraag is naar jongerenwerk en/of problemen worden ervaren is de inzet beperkt. Bij het 

maken van keuzes hierin zal het gaan om het bieden van zoveel mogelijk maatwerk. 

 

Versterking jongeren- en straathoekwerk 

Opdracht was om het jongeren- en straathoekwerk zo in te zetten dat het straathoekwerk kan 

worden versterkt. Aan deze opdracht is ruimschoots voldaan. Zoals hiervoor uiteengezet 

heeft het samenwerkingsverband de ‘klassieke’ manier van werken verlaten en de grenzen 

tussen de organisaties en functies opgeheven. In principe betekent dit dat als het 

straathoekwerk versterking nodig heeft het samenwerkingsverband – niet meer gehinderd 

door getrokken grenzen en afgebakende verantwoordlijkheden – dit ook mogelijk kan maken. 

Hierbij komt dat de medewerkers van het samenwerkingsverband niet meer gebonden zijn 

aan een bepaalde wijk of accommodatie, maar inzetbaar in de gehele stad of een deel daarvan 

als een situatie daarom vraagt. 

 

In stand houden formatieniveau 2013 ‘uitvoering jongeren- en straathoekwerk’  

Alle partijen binnen het samenwerkingsverband houden, conform afspraak, hun 

formatieomvang structureel op orde op het niveau van 2013 – binnen de “eigen” begroting en 

minimaal voor de contractperiode tot 2016. Dit betekent ook dat op het straathoekwerk niet 

bezuinigd is.  

 

 

3. Consequenties 

Realisatie bezuiniging €100.000  

Als gevolg van de motie is eenmalig een bezuiniging ingeboekt van €100.000,= voor het jaar 

2014.  Deze bezuiniging is gerealiseerd.  

De samenwerkende partijen verwachten – als gevolg van het veranderproces – een structurele 

doelmatigheidswinst te realiseren van €100.000,= vanaf 2016. Dit wordt meegenomen in de 

verwerving voor de basisinfrastructuur sociaal domein in 2016. 
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4. Vervolg 

Implementatie samenwerkingsverband 

Vastgesteld is dat het plan van het samenwerkingsverband Jeugd een goed plan is maar dat 

stevige regie en investeringen nodig zijn om de uitvoering ervan tot een succes te maken. De 

samenwerkende partijen hebben afgesproken om hier doelmatig en adequaat invulling aan te 

geven. De ontwikkelingen worden periodiek en nauwgezet gevolgd. Zo nodig wordt tijdig 

bijgestuurd om de plannen succesvol te laten verlopen.  

 

 

5. Bijlagen 

- Notitie ‘Vinden, vasthouden en verder helpen’ van het samenwerkingsverband Jeugd. 

- Raadsmotie d.d. 8 november 2012 

- Brief college d.d. 30 oktober 2013 
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