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Onderwerp    : Herijking visie jongeren en straathoekwerk 

Reg. Nummer:  
 

 

1. Inleiding 

Ingaande 1 juli 2014 is het Samenwerkingsverband Jeugd
1
 van start gegaan – een 

eerste stap in een noodzakelijke veranderbeweging (zie collegenota d.d. 8 juli 2014, 

reg nr. STZ/2014/182818(BBV). Over de vervolgstap – een inhoudelijke herijking 

van onze visie op het jongerenwerk –  zond ik u d.d. 12 februari jl. een brief.  

De herijking is nu afgerond en gaat uit van onze visie ‘Samen doen!’ en prioritaire 

inzet op drie thema’s: verbinden, versterking preventie en leefbare wijken. Deze  

informatienota bevat een samenvatting van de herijking. In bijgevoegde notitie is 

deze integraal opgenomen en als zodanig onderdeel van onze uitvraag, de 

doelenmatrix voor de periode 2016-2019. 

 

2. Kernboodschap 
 

Verbinden. Bijna alle kinderen en jeugdigen gaan naar school en besteden daar een 

groot deel van hun tijd. Investeren in de samenwerking tussen scholen en het 

jongeren- en straathoekwerk is speerpunt van ons nieuwe beleid. Zij zijn voor ons 

de verbindende schakel tussen de school, de straat, sport- en cultuurverenigingen, 

het gezin, rolmodellen en het vrijwilligerswerk. Het nieuwe beleid betekent dat wij 

concreet en actief inzetten op een verbindende, ondersteunende en toe-leidende 

functie en daarvoor een verschuiving inzetten van locatie-gebonden jongerenwerk 

naar vindplaatsgericht jongerenwerk.  
 

Preventie. Wij gaan de aanpak van de groep van PO-leerlingen die een verhoogd 

risico lopen op problemen in de sociale ontwikkeling en/of erger – risico lopen op 

het ontwikkelen van ernstige gedragsproblemen, overlast en/of criminaliteit 

versterken. Ook versterken wij de aanpak van de groep van schoolverzuimers en 

hun ouders waar de school en leerplicht geen vat meer op heeft. Wij sluiten hierbij 

aan en ondersteunen hiermee de ambities van het passend onderwijs
2
 en de ambitie 

om (ernstige vormen van) overlast terug te dringen en het (verder) ontwikkelen van  

jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Specifiek voor de groep van risicoleerlingen 

starten wij met een preventieve interventie aanpak
3
. Inzet is om binnen vijf 

werkdagen na aanvraag door en overleg met de school en/of leerplicht de aanpak, in 

de vorm van een trajectplan, op te starten. De aanpak wordt beëindigd en 

overgedragen aan reguliere structuren  van zorg en hulp als de jongere weer op de 

schoolbanken zit c.q. arbeidsmarktgericht is geactiveerd.          
 

Leefbare wijken. Het werkgebied van het samenwerkingsverband Jeugd zijn de 

wijken en buurten in de stad waar de jongeren hun vrije tijd besteden. Dit doen zij 

vanuit een basismodel van uitgangspunten en waar vraag is naar versterking van de 

sociale, culturele en  recreatieve participatiegraad van jongeren en/of naar het 

voorkomen en tegengaan van (ernstige) vormen van overlast. Binnen de aanpak van 

jongeren die (ernstige) overlast veroorzaken gaat specifiek aandacht uit naar de 

jongeren die kampen met (meervoudige) problemen. Afhankelijk van leeftijd en  

                                                      
1
 Partners zijn: Dock, Haarlem Effect, Streetcornerwork, Stedelijk CJG-team, Stichting Stad, Youth 

for Christ en Leger des Heils.       
2 Passend onderwijs biedt alle jongeren, zo nodig, een onderwijs- en zorgaanbod ‘op maat’. Onder 

andere Perspectief leerwerkbedrijven maakt onderdeel uit van het aanbod voor passend onderwijs.  
3 Huisbezoeken worden uitgevoerd door een CJG-coach en een ambulant jongeren- en/of 

straathoekwerker.    
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problematiek zal een passend trajectplan met en voor de jongere worden opgesteld 

om de problematiek op te lossen en/of beheersbaar te maken.       

 

Jongerenaccommodaties. Het samenwerkingsverband Jeugd beschikt over diverse  

locaties voor ontmoeting, ontspanning en activiteiten alsmede over kantoorlocaties 

van en voor betrokken partijen. In de Agenda voor de Sport 2016-2019 is het  

openstellen van de sportkantines voor maatschappelijke doeleinden opgenomen 

Dit betekent dat sportkantines kunnen worden ingezet voor jongeren-activiteiten en 

daarmee de kans wordt vergroot om jongeren te verbinden met sportactiviteiten.  

Los hiervan zijn worden scholen (in de wijken en buurten) in toenemende mate 

ingericht voor multifunctioneel gebruik. Gelet op deze ontwikkelingen starten wij 

na in het najaar van 2015 met een herijking van vraag en aanbod van accommoda-

ties voor jongerenwerk. Vooruitlopend hierop hebben de partners binnen het 

samenwerkingsverband Jeugd het initiatief genomen hun accommodaties voor 

jongerenwerk, kantoor- en spreekruimten voor elkaar open te stellen. Het is een 

initiatief dat kan leiden tot meer doelmatigheid en verkleining van de noodzaak om 

er “eigen” kantoorruimten op na te houden.    

 

3. Consequenties 

Met de gekozen prioritering verwachten wij bij te dragen aan een toename van de 

sociale, culturele en  recreatieve participatiegraad van jongeren. Verder verwachten 

wij dat met de aanpak van leerplichtige risicojongeren bij te dragen aan het 

voorkomen en terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. Door het bieden van 

zorg en hulp aan risicoleerlingen en jongeren met een justitieel verleden verwachten 

bij te dragen aan het bevorderen van hun zelfredzaamheid om daarmee te 

voorkomen dat op latere leeftijd duurdere vormen van zorg en specialistische 

hulpverlening nodig zijn en afhankelijkheid van uitkering ontstaat.   
 

De gekozen prioriteiten en verwachtingen in termen van te realiseren 

maatschappelijk rendement zijn uitvoering met het samenwerkingsverband Jeugd 

besproken en akkoord bevonden.  

 

4. Vervolg 

Direct na bespreking in het college zijn de partners van het samenwerkingsverband 

jeugd bij brief in kennis gesteld van deze informatienota met bijlage. Het 

samenwerkingsverband is gevraagd als (als ware zij één organisatie) een 

prestatieplan in te dienen. Dit plan en de subsidieaanvraag zal voor besluitvorming 

worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en naar de 

commissies Samenleving en Bestuur ter kennisgeving worden toegestuurd. 

 

5. Bijlagen 

De bijlage maakt integraal onderdeel uit van de informatienota. Hierin wordt meer 

uitgebreid ingegaan op de herijking en meer concreet op de te realiseren doelen. 

 

 


