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College van B&W 
Gemeente Rijssen-Holten 
Postbus 244 
7480 AE Rijssen 
 
 
Onze ref: 2016-0602  
Betreft:  Jeugd en jongerenwerk 
Datum:  6 juli 2016 
 
Geacht college,  
 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de Visienota jeugd- en jongerenwerk.  
 
De nota, die goed opgebouwd en prettig leesbaar is, laat in grote lijnen zien hoe het jeugd- en jongerenwerk 
momenteel georganiseerd is en welke richting de gemeente Rijssen-Holten wil geven aan de doorontwikkeling 
van het jeugd- en jongerenwerk.  
De ASD is verheugd dat de gemeente haar visie heeft gevormd in samenspraak met de organisaties voor het 
jeugd- en jongerenwerk. Daarnaast stemt het de adviesraad tevreden dat de gemeente grote waarde hecht 
aan de preventieve werking van het jeugd- en jongerenwerk en dat de gemeente het belang van verregaande 
samenwerking van organisaties en deskundigheidsbevordering binnen het jeugd- en jongerenwerk ziet.  
 
De ASD heeft een aantal vragen: 
 
- In de visienota wordt een geschat aantal jongeren van 1600 genoemd die gebruik maken van het jeugd- en 
jongerenwerk. Dit is zo’n 16% van de totale doelgroep. De ASD vraagt zich af of er voldoende zicht is op de 
overige 84%. Hoe denkt de gemeente deze jeugd in beeld te krijgen en te bereiken met preventieve inzet? 
- In de visienota wordt er over professionele jeugdwerkers gesproken. De ASD vraagt zich af hoeveel 
professionele beroepskrachten er werkzaam zijn binnen het jeugd- en jongeren werk. De straathoek-werker 
heeft een organisatie overstijgende rol. Is er een reden dat deze functie niet vanuit de gemeente werkzaam is, 
maar vanuit een van de organisaties?  
 
De ASD wil een aantal punten uitlichten en aanbevelingen doen. 
 

- Aanknopingspunt voor de doorontwikkeling van het jeugd- en jongerenwerk zit in de wens van 
organisaties binnen het jeugd- en jongerenwerk om onderling samen te werken om de kwaliteit te 
verbeteren. Echter, het komen tot verdere samenwerking gaat niet vanzelf, eerdere pogingen zijn niet 
goed uit de verf gekomen. Het inschakelen van elkaars expertise lijkt nu te vrijblijvend en mist 
daardoor doel. Ook verschillen de doelstellingen, visies en activiteiten van de organisaties in het 
jeugd- en jongerenwerk. 
De ASD adviseert de gemeente duidelijker te omschrijven hoe de gemeente meer regie gaat nemen 
vanuit een algemene doelstelling van het jeugd- en jongerenwerk. Vanuit deze algemene doelstelling 
kunnen voor de verschillende organisaties verschillende doelstellingen gelden. Bilaterale initiatieven 
kunnen hier ingebed worden. Het is echter van groot belang dat gezamenlijk vorm wordt gegeven aan 
een dekkend aanbod en hier op toe te zien in plaats van uit te gaan van een complementair systeem 
van jeugd- en jongerenwerk. De gemeente dient toe te zien op dit dekkend aanbod door frequent na 
te gaan of doelstellingen worden gehaald en of de inspanningen van de organisaties daadwerkelijk 
bijdragen aan de algemene doelstelling van de gemeente Rijssen- Holten. Dit vraagt, naast inzet van 
de genoemde organisaties, ook om een scherpe, kritische en proactieve rol van de gemeente.  

- In de visienota ontbreekt de wijze waarop signalering zou moeten plaatsvinden. Het systematisch 
uitwisselen van data kan een belangrijke rol spelen in het signaleren van ‘kwetsbare/risicovolle 
jongeren’. Het is niet duidelijk wie welke data genereert en waar dit vervolgens met elkaar gedeeld 
wordt. Het is hierdoor ook niet duidelijk in hoeverre de gemeente risicofactoren als onderwijsverzuim, 
systeemproblematiek, delinquentie, middelengebruik e.d. gebruikt om jongeren ‘in het zicht te 
houden’. De wijze en mate van signalering vanuit het jeugd- en jongerenwerk lijkt daardoor vrijblijvend 
en afhankelijk van de alertheid van individuele jeugd- en jongerenwerkers.  
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- Eén van de aspecten waarop de gemeente nadrukkelijker regie moet voeren is de zorg- en 
overlegstructuur zoals weergegeven op pagina 6. De weergave van de zorg- en overlegstructuur op 
pagina 6 laat niet goed zien of de huidige structuur werkt en of er geen jongeren tussen wal en schip 
belanden. Deze beschrijving laat wel zien dat er verschuivingen gaan plaats vinden en benadrukt het 
belang van een adequate regievoering door de gemeente op de kwaliteit van de herinrichting van de 
zorg- en overlegstructuur.   

- De huidige visie op/ doelstelling van het jeugd- en jongerenwerk verschilt weinig met de doelstelling 
uit de visienota van 2004. Volgens de ASD is het kenmerkende verschil dat de gemeente meer regie 
moet gaan voeren op de kwaliteit van het jeugd- en jongerenwerk, o.a. door toezicht op resultaten. Ze 
mist het aandeel van de gemeente in de beschrijving.  

- De ASD zou in de uitwerking graag willen zien hoe het effect van het jeugd- en jongerenwerk zal 
worden gemeten? Hoe meet de gemeente de kwaliteit van de activiteiten?   

- De ASD onderschrijft het belang van een kwaliteitsimpuls w.b. de ondersteuning die binnen het jeugd- 
en jongerenwerk wordt gegeven. Ze vraagt zich af of de omschrijving van de gewenste situatie (o.a. 
methodisch werken, effectmetingen) haalbaar is gezien de organisatie van het jeugd- en 
jongerenwerk in de gemeente. Veel van de genoemde organisaties zijn sterk afhankelijk van 
vrijwilligers. De ASD maakt zich zorgen over de mate van invloed die de gemeente kan uitoefenen op 
de kwaliteit van de uitvoering door vrijwilligers.  

- De ASD vindt dat de gemeente zich sterker kan opstellen in de eis dat vrijwilligers beschikken over 
een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Verder verbaast het de ASD dat er geen melding wordt 
gemaakt van de Meldcode kindermishandeling. Dit is vanuit de overheid een vereiste voor organisatie 
die werken met jeugd en jongeren en vormt de basis voor signalering en is bedoeld om een 
proactieve houding te stimuleren en samenwerking met jeugdhulporganisaties en Veilig Thuis te 
bevorderen.   

- De gemeente subsidieert geen activiteiten van religieuze aard en/of die gericht zijn op religieuze 
vorming. De ASD vindt dit logisch vanwege de scheiding tussen kerk en staat maar vraagt zich 
tegelijkertijd af hoe de gemeente toe wil zien op naleving van deze bepaling bij de uitvoering door 
religieuze organisaties. De uitvoering van het jeugdwerk binnen religieuze organisaties is per definitie 
gericht op religieuze vorming.  

- De ASD benadrukt het belang van een contextuele en systeemgerichte benadering. Hiermee worden 
kinderen/jongeren benaderd als deel van een geheel. Het is daarom van het grootste belang dat 
educatie en ondersteuning niet alleen worden gericht op de jongeren maar vanuit de hele context 
(jongere, ouders, vrienden, school, werkgever, vereniging, etc). Vanuit deze benadering is 
samenwerking tussen verschillende partijen van het grootste belang. Vanuit dit oogpunt moet er een 
sterke verbinding komen tussen gemeente, organisaties in het jeugd- en jongerenwerk, 
(zorgadviesteams van) scholen, (sport)verenigingen en jeugdhulporganisaties. In deze verbinding kan 
informatie en expertise uitgewisseld worden om ervoor te zorgen dat jongeren gezien en waar nodig 
ondersteund worden.  

- Wat betreft de financiële middelen heeft de ASD zorgen om de haalbaarheid van voorgestelde 
doorontwikkeling van het jeugd- en jongerenwerk gezien de bezuinigingstaakstelling van betreffende 
organisaties. De korting van financiële middelen staat wat haar betreft haaks op het belang dat de 
gemeente hecht aan de preventieve werking van het jeugd- en jongerenwerk en de positieve 
weerslag die dit kan hebben op inzet van (duurdere) zorg en ondersteuning. De ASD verwacht dat de 
focus op preventie in de (jeugd)keten ervoor kan zorgen dat kwetsbare jeugd op tijd en beter begeleid 
kan worden, meer zin heeft in de toekomst en uiteindelijk meer voor de maatschappij kan betekenen. 
Een win-winsituatie. Ze hoopt dan ook dat de gemeente structureel extra financiële middelen 
vrijmaakt om de doorontwikkeling te faciliteren.  

 
De ASD is zeer benieuwd naar de uitwerkingsnotitie van betreffende visienota. Wanneer u nog vragen heeft 
hierover, zijn wij altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 

Met vriendelijke groet, 
 
E. Kamp, voorzitter                     J.A. Plomp, secretaris 

 


