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Geachte leden van de commissie Samenleving. 

Na een voorbereiding van ruim een jaar is het gelukt om medio 2014 een nauw 
samenwerkingsverband Jeugd te vormen - een keten van jongerenwerk tot en met 
jeugdhulpverlening. Hiermee is een stevige basis gelegd om, in samenwerking, een 
inhoudelijke vervolgstap te maken: Een herijking van het jongerenwerk, te 
beginnen met het stellen van vragen als: 
a. Hoe kunnen we de integraliteit van het beleid versterken waar het passend 
onderwijs, participatie, sport, jongerenwerk en veiligheid samen komen? 
b. Waar is aanscherping van beleid en prioritering nodig in de keten 
'preventie, vroegsignalering en vroegtijdige interventie om (dreigende) ontsporing 
van jeugdigen te voorkomen? En op welke wijze kan het samenwerkingsverband 
Jeugd hieraan het beste bijdragen - rekening houdend met de kemtaken van de 
overige partners in het maatschappelijke werkveld. 
c. Welk beleid is nodig om de eigen kracht, het talent en de participatie van 
jongeren te stimuleren? 
De antwoorden op onder andere deze vragen moeten uiteindelijk leiden tot een 
heldere visie op hoe we het jongerenwerk van de toekomst vorm willen geven. De 
uitkomsten van de herijking van het jongerenwerk verwacht ik voor de zomer aan u 
voor te kunnen leggen voor bespreking. Na besluitvorming worden de uitkomsten 
betrokken in de uitvraag vanaf 2016. 

Ik realiseer mij dat de herijking van het jongerenwerk in kort tijdbestek afgerond 
moet zijn. Het is een forse uitdaging, maar niet onmogelijk gelet op het feit dat de 
afgelopen jaren veel landelijk onderzoek is gedaan, projecten zijn uitgevoerd die in 
de praktijk hebben bewezen goed te werken. Van deze kennis en ervaring maken 
we gebruik. Bij onze maatschappelijke partners is veel kennis over de behoeften 
van jongeren. Wij gaan ze uitnodigen om bij te dragen aan de beantwoording van 
onze vragen. 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441 



In een mede daarvoor bestemd overleg heb ik mijn plan van aanpak gedeeld met de 
partners van het Samenwerkingsverband Jeugd. Wij hebben afgesproken ze in het 
proces van onderzoek en ontwikkeling te betrekken en ze periodiek te informeren 
over de voortgang. 

Met vriendelijke groetr-^: 
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lerijn Snoek 


