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2. Inleiding 
 

In juni 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de integrale nota jeugdbeleid fase 1. 

Sindsdien zijn we bezig geweest met het uitvoeren van de in die nota geformuleerde doelen 

en prestaties. We hebben ervoor gekozen om het jeugdbeleid vorm te geven in een 

dynamisch beleidsdocument. Alleen zo kunnen we betrekkelijk snel inspringen op (nieuwe) 

ontwikkelingen. We hebben daarom in fase 1 eerst de meest dringende speerpunten 

uitgewerkt en vervolgens in gang gezet. Dit waren onderwerpen die al geruime tijd van het 

grootste belang werden gevonden door de maatschappelijke partners en de jongeren zelf.  

 

Inmiddels zijn alle prestaties, zoals geformuleerd in de fase 1, uitgevoerd en is er een goede 

en duidelijke basis voor het jeugdbeleid gelegd. Zo is de formatie jongerenopbouwwerk en 

straathoekwerk structureel uitgebreid, is vormgegeven aan jeugdparticipatie en is het CJG 

opgezet. In hoofdstuk 1 wordt hier kort op teruggeblikt.  

 

Rond jeugd zijn tal van wetten en regelingen opgesteld, die tot doel hebben het kind 

begeleiding, ondersteuning en bescherming te bieden aanvullend op de taken en plichten 

van ouders en kinderen zelf. Zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet op de 

Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. 

Omdat dit wettelijk kader in de eerste fase uitvoerig is beschreven en omdat er een aantal 

hervormingen aan zit te komen gaan we hier in deze notitie niet weer uitgebreid op in. Wel 

gaan we in op de hervormingen die er aan zitten te komen. Het jeugdbeleid is, zoals al 

aangegeven, echter een breed en zeer dynamisch terrein waarbij in de afgelopen jaren alweer 

veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Jeugd is een mobiele en veranderlijke groep 

waarvan behoeftes en interesses met de dag kunnen veranderen. Een dergelijke dynamische 

omgeving vraagt ook om dynamiek in beleid. Daarnaast willen we in deze tweede fase vooral 

gebruik maken van de expertise en ideeën vanuit het veld. In hoofdstuk 2 leggen we uit hoe 

we die expertise en ideeën vanuit het veld boven water hebben gekregen. In hoofdstuk 3 

vertalen we deze input naar een aantal nieuwe beleidsspeerpunten en beleidsuitgangspunten. 

Tot slot werken wij in hoofdstuk 4 in een jaarplan uit tot welke concrete acties deze 

beleidsspeerpunten leiden.   
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1. Terugblik eerste fase 
 
Met het grootste deel van de kinderen en jongeren gaat het goed. Zij groeien zonder grote 

problemen op en maken daarbij hoofdzakelijk gebruik van de basisvoorzieningen. Zoals 

vastgesteld in de eerste fase van ons jeugdbeleid vindt de gemeente Aalten het dan ook 

belangrijk om een jeugdbeleid te realiseren vanuit een positieve insteek. Jeugdbeleid moet 

uitgaan van een positief beeld van jeugdigen en niet alleen gericht zijn op het oplossen van 

problemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de inspanningen van de gemeente in eerste instantie 

gericht moeten zijn op het vergroten van de kansen van jeugdigen, in plaats van op het 

bestrijden van overlast. De jeugd is geen probleem, maar is onze toekomst. Daarnaast 

hebben we in de eerste fase van ons jeugdbeleid gesteld dat opvoeding en ontwikkeling van 

kinderen in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de sociale verbanden waarin zij 

leven. Dit is het gezin maar daarnaast zijn er ook andere leefmilieus die een belangrijke 

invloed hebben op de ontwikkeling zoals buurt, school, het werk, media en de vrije tijd. Een 

goed jeugdbeleid begint dus thuis. De gemeente kan een rol spelen in het scheppen en 

onderhouden van voorzieningen die het ontwikkelingsproces ondersteunen. Hieraan hebben 

wij destijds de volgende visie gekoppeld, die ook weer wordt gehanteerd in deze notitie:  

Visie: 

‘Iedere jeugdige moet de kans krijgen zich te kunnen ontwikkelen tot een persoon die op een 

zelfstandige en volwaardige wijze deel kan nemen aan de samenleving. Belangrijk hierbij zijn 

de verantwoordelijkheden van het opvoedingssysteem en het Onderwijs.’ 

 

Doelstelling: 

‘Het integraal jeugdbeleid bundelt alle krachten en kwaliteiten, waar ook aanwezig in de 

Aaltense samenleving, om alle jeugdigen van 0 tot 23 jaar optimale kansen te bieden op 

ontwikkeling, educatie, maatschappelijke zelfstandigheid en op een positieve deelname aan 

de samenleving.’ 

 

 

In de eerste fase hebben we een uitgebreide inventarisatie gemaakt van wat we als gemeente 

allemaal al doen op het gebied van: opvoeden en opgroeien, meedoen en ontwikkeling en 

doorgaande lijn. Voor de leemten die we constateerden hebben we destijds nieuw te leveren 

prestaties geformuleerd (zie tabel 1). De afgelopen jaren is er een goede basis gelegd voor 

het jeugdbeleid, hieronder evalueren we kort deze nieuw geleverde prestaties. Let op! Dit is 

dus geen onuitputtelijke lijst van zaken die de gemeente die terreinen doet. Daarvoor wil ik 

verwijzen naar de inventarisatie in fase 1.  
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Tabel 1: Overzicht acties en prestaties fase 1 

Thema Resultaatverwachtingen Geleverde prestaties 

1.1 Een aanbod ondersteuning en 

begeleiding op lokaal niveau voor 

jeugdigen en hun ouders die dit nodig 

hebben. 

1.1.1 Ontwikkeling van het CJG 

1.2 Voor de jeugdigen en hun ouders 

waarvoor het lokale aanbod niet voldoende 

is, wordt vanuit de lokale voorzieningen 

een betere doorgeleiding naar andere 

vormen van jeugdzorg gerealiseerd. 

1.2.1 Evaluatie en optimalisering 

JEKK (Jeugd en kleine 

criminaliteit) 

1. Opvoeden en 

opgroeien 

1.3 Ontwikkelingsachterstanden worden 

vroegtijdiger gesignaleerd en gericht 

aangepakt. 

 

1.3.1 Inzet jongerenopbouwwerk: 

voorkomen van besmetting 

1.3.2 Voortzetting Onderwijs 

Achterstandenbeleid 

2.4 Meer jeugdigen stimuleren om deel te 

nemen aan activiteiten op het terrein van 

sport, cultuur en muziek. 

 

 

 

 

2.4.1 Inzet jongerenopbouwwerk: 

- Stimuleren om activiteiten te 

ontplooien 

- Optimalisering bestaande 

faciliteiten 

- Uitbreiding recreatieve 

inloopactiviteiten 

2. Meedoen 

2.5 Meer jongeren/kinderen actief 

betrekken bij het ontwikkelen van beleid 

met betrekking tot leef- en woonomgeving, 

voorzieningen, onderwijs en andere zaken 

die voor hen van belang zijn. 

2.5.1 Organiseren van interactieve 

activiteiten. 

3.1 Meer kinderen gebruik laten maken 

van een kwalitatief goed aanbod van 

voorschoolse voorzieningen en onderwijs. 

3.1.1 Voortzetting Onderwijs 

Achterstandenbeleid 

3. Ontwikkeling 

en doorgaande 

lijn 

3.2 Ontwikkelingsachterstanden worden 

vroegtijdiger gesignaleerd en gericht 

aangepakt. 

3.2.1 Voortzetting Onderwijs 

Achterstandenbeleid 
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1.1 Ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Eind 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Aalten geopend. Het CJG Aalten richt zich 

op kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar, hun ouders, opvoeders en de vrijwilligers 

en professionals die zich met opgroeien en opvoeden bezig houden. Het CJG heeft als taak 

de huidige opvoed- en opgroeiondersteuning (verder) te verbinden, te verbeteren en te 

versterken. Daartoe voert het CJG functies uit op het gebied van de algemene en preventieve 

(jeugd)gezondheidszorg en het jeugdbeleid. Uitgangspunten daarbij zijn dat de diensten 

laagdrempelig en herkenbaar worden aangeboden. 

 

Het CJG Aalten heeft een front en een back office. Themaclusters zijn onderdeel van de 

backoffice. De themaclusters zijn samenvoegingen van (bestaande en nieuwe) diensten, 

activiteiten en taken die de kernpartners van het CJG afzonderlijk en soms overlappend 

uitvoeren. De inlooppunten en het virtuele CJG vormen de front office van het CJG. Het 

virtuele CJG van Aalten sluit aan op de bestaande landelijke online initiatieven: www.jongin.nl 

en www.opvoedenin.nl . De inlooppunten van het CJG zijn gesitueerd op de natuurlijke 

vindplaatsen. Zoals de huidige locaties van de JGZ en AMW (Sensire en Yunio) en de 

inloopplekken van het jongerenwerk. Het CJG stelt jaarlijks een werkplan op. 
 
1.2 Evaluatie en optimalisering JEKK (Jeugd en kleine criminaliteit) en jongerenwerk 
We hebben gesprekken gevoerd met het Lindenhout om het JEKK zo efficiënt mogelijk in te 

zetten. Door personeelswisselingen en het ontbreken van structureel jongerenwerk in de hele 

gemeente waren de taken van het JEKK en het jongerenwerk wat door elkaar gaan lopen in 

de loop van de jaren. Met de komst van de nieuwe welzijnsinstelling Figulus Welzijn is 

opnieuw een takendiscussie gevoerd. Er is een traject gestart om het jeugdaanbod beter af te 

stemmen op behoeften van jongeren en binnen de organisaties onderling om op diverse 

leefgebieden tot een helderder aanbod te komen. 

 

Het JEKK en het jongerenwerk werken heel nauw met elkaar samen. Als individuele jongeren 

opvallen bij de jongerenwerker worden zij doorverwezen naar het JEKK. Indien het JEKK 

signalen ontvangt van overlast zal het JEKK contact zoeken met het jongerenwerk om te 

kijken hoe zij hierin kunnen samenwerken. Om deze samenwerking te bevorderen, werken het 

JEKK en het jongerenwerk vanuit 1 locatie. In Aalten in D’n Angang aan de Hoven en in 

Dinxperlo in het pand van het Sociaal Cultureel Werk Dinxperlo. 
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De beleidsmedewerker jeugd heeft maandelijks contact met het JEKK en het jongerenwerk 

om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden en de ontwikkelingen binnen het 

jeugdterrein. Op deze manier kan er adequaat worden ingesprongen op ontwikkelingen. Deze 

afstemming is ook gewaarborgd binnen de CJG-structuur door middel van de deelname van 

Lindenhout en Figulus Welzijn in de themaclusters en op het niveau van de individuele 

jongere door deelname van deze partijen aan het preventie-overleg. 

 
1.3 Inzet jongerenopbouwwerk: voorkomen van besmetting 
We hebben in Aalten en Dinxperlo te maken gehad met overlast van groepen jongeren op 

straat. Een aantal van deze groepen kwam steeds vaker tegenover de buurtbewoners te 

staan, wat in sommige gevallen tot escalaties leidde. Deze groepen werden steeds groter en 

meer overlastgevend. Doordat jongeren in een grote groep anoniem zijn, voelen zij zich 

minder snel aangesproken door buurtbewoners of politie. Doordat de jongerenwerkers veel tijd 

hebben gestoken in het contact leggen met deze groepen en daardoor ook de jongeren beter 

leerden kennen, kregen we de groepen beter in beeld. Ook voelden de jongeren zich minder 

anoniem en lieten zich beter aanspreken op hun gedrag. Doordat de groepen beter in beeld 

waren, kon er door jongerenwerk en JEKK ook enigszins invloed worden uitgeoefend op de 

samenstelling van de groepen. Het vormen van groepen jongeren is een continue proces. Het 

is dus belangrijk dat er een continue factor is die zicht houdt op de ontwikkelingen en 

vroegtijdig kan signaleren en interveniëren waardoor escalaties worden voorkomen. Hierin 

speelt het preventie-overleg een belangrijke rol. In het preventie-overleg stemmen politie, 

JEKK, leerplicht, AMW en jongerenwerk maandelijks af welke jongeren zij in hun werk tegen 

komen. In dit overleg worden zowel groepen jongeren en individuele jongeren besproken.  

 

1.4 Inzet jongerenopbouwwerk: Stimuleren om activiteiten te ontplooien, optimalisering 
bestaande faciliteiten, uitbreiding recreatieve inloopactiviteiten 
Nadat het contact was gelegd met de jongeren is gekeken naar de behoefte van de jongeren. 

Samen met de jongeren zijn (inloop)activiteiten georganiseerd en geleidelijk heeft zich hieruit 

een structureel aanbod ontwikkeld waarbij met name sportstimulering een belangrijk thema is.  

 

Er worden nog steeds nieuwe activiteiten ontwikkeld en contacten gelegd met nieuwe 

doelgroepen. Zo is er in Bredevoort een nieuwe jongereninloop ontstaan voor jongeren van 12 

tot 16 jaar. Zowel van het JEKK, Schaersvoorde en de politie hebben we veel positieve 

reacties gekregen. Volgens deze partijen is het op dit moment rustiger in de gemeente  
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Aalten en op de momenten dat er overlastmeldingen zijn wordt er snel gereageerd. Ook de 

jongeren zelf zijn erg positief over de inzet van het jongerenwerk. De inloopactiviteiten worden 

erg goed bezocht. In Dinxperlo bezoeken gemiddeld 20 jongeren per keer de inloop. In totaal 

bezoeken maandelijks ruim 500 kinderen en jongeren de activiteiten in Dinxperlo. In Aalten 

bezoeken gemiddeld 20 jongeren per keer de inloop. In totaal bezoeken 350 maandelijks ruim  

kinderen en jongeren de activiteiten in Aalten. De totaalcijfers van Aalten en Dinxperlo zijn 

lastig te vergelijken omdat het aantal inloopmomenten en het aantal kindermiddagen per 

maand niet gelijk zijn. Daarnaast moet bij het bereik van het jongerenwerk opgemerkt worden 

dat dit verder gaat dan alleen de bezoekersaantallen. Het jongerenwerk ondersteunt 

bijvoorbeeld ook de jeugdcentra in de gemeente Aalten en het jongerenwerk speelt een 

belangrijke rol in de voorlichting op Schaersvoorde waarbij per keer ook 15 tot 20 klassen 

worden bereikt (en ouders). 

 
1.5 Organiseren van interactieve activiteiten. 
We hebben al enige tijd een jeugdpanel dat is gevormd door een aantal jongeren die tijdens 

gastlessen van de wethouder hebben aangegeven mee te willen denken over gemeentelijk 

beleid. We hebben samen met de groep jongeren gekeken in welke vorm ze actief wilden 

meedenken. Ze wilden geen jeugdraad zijn die alleen maar stukken moest beoordelen. Ze 

wilden veel meer een panel zijn dat per onderwerp bij elkaar moest komen. Dit is op 

verschillende manieren vormgegeven, bijvoorbeeld door thema-avonden, discussies met 

raadsleden en ambtenaren en informatiemarktachtige bijeenkomsten.  

 

Onderwerpen waar het jeugdpanel constructief over heeft meegedacht zijn: veiligheid 

straatverlichting, veilig voelen op straat, verkeersveiligheid, keten en hokkenbeleid, 

sportvoorzieningen, het alcoholmatigingsbeleid en Centrum voor Jeugd en Gezin (zie bijlage 

3).  

 

Het jeugdpanel is 15 keer bij elkaar geweest en dat heeft ontzettend veel informatie 

opgeleverd voor ons als beleidsmakers. Beleidsideeën konden worden getoetst zodat er 

beleid gemaakt kon worden waar ook draagvlak voor was. Het nadeel van een jeugdpanel is 

dat het veel (tijds)investering vraagt om het panel actief te houden, vooral omdat het een zeer 

veranderlijke doelgroep is. Jongeren vliegen snel weer uit omdat ze bijvoorbeeld gaan 

studeren. 
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Daarnaast zijn we ook op ad hoc basis in gesprek gegaan met jongeren. Dit is een minder 

tijdsintensieve manier waarbij jongeren op ad hoc basis worden betrokken bij het bespreken 

van onderwerpen. Zo hebben we met Schaersvoorde en de politie het zwerfvuilprobleem 

interactief met de jongeren opgepakt (bijlage 4) . Schaersvoorde is voor de praktische 

vormgeving van het jeugdbeleid een belangrijke partner, zij werkt graag mee aan interactieve 

activiteiten.  

 
1.6 Voortzetting Onderwijs Achterstandenbeleid 

Op 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) in 

werking getreden. Het doel van de wet OKE is om voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en  

kindercentra een veilige, stimulerende omgeving te creëren waarbij medewerkers in staat zijn 

om een risico op een taalachterstand te signaleren en dat effectief aan te pakken. Met de  

invoering van de wet krijgen gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed 

voorschools aanbod te doen aan alle jonge kinderen met een taalachterstand. Onderdeel van 

deze wet is een landelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzalen en aanvullende kwaliteitseisen 

voor voorschoolse educatie en het bereik van doelgroepkinderen. Met schoolbesturen moeten 

afspraken worden gemaakt over de resultaten van vroegschoolse educatie. De GGD houdt 

toezicht op de kwaliteitseisen in peuterspeelzalen en kindercentra. De inspectie van het 

Onderwijs houdt toezicht op de educatieve kwaliteit van voorschoolse educatie. Het 

peuterspeelzaalbeleid en het Onderwijsachterstandenbeleid heeft altijd hoog in het vaandel 

gestaan in de gemeente Aalten. Een aantal zaken die nu wettelijk verankerd zijn, zijn in de 

gemeente al eerder in gang gezet. Hierdoor hoefden we weinig aanpassingen te doen om te 

voldoen aan de nieuwe wetgeving. Belangrijk is wel dat de aandacht voor dit onderwerp blijft 

en dat we proberen zoveel mogelijk goede ontwikkelingen voort te blijven zetten. Voor het 

voeren van een krachtig beleid zijn de financiële middelen onmisbaar. Voor de afgelopen 

periode heeft de gemeente Aalten altijd voldoende rijksmiddelen ontvangen om een goed 

onderwijsachterstandenbeleid neer te zetten. Ook de komende periode t/m 2014 krijgen we 

weer voldoende middelen om de goedlopende projecten in stand te houden. Zoals 

bijvoorbeeld de inzet van logopedische ondersteuning, peuter ib-ers en startblokken. Over het 

VVE-bereik kan worden gezegd dat dit hoog is in de gemeente Aalten. In de gemeente Aalten 

bezoekt 97% een voorschoolse voorziening. Daarnaast wordt 99,4% van de 

doelgroepkinderen bereikt in de gemeente Aalten.  
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2. Beleidsthema’s en uitgangspunten 
 

Voor het in kaart brengen van de beleidsthema’s voor de tweede fase jeugdbeleid hebben we 

gebruik gemaakt van de expertise uit het veld op het gebied van jeugd (nul tot drieëntwintig 

jaar). We hebben een lijst gemaakt van sleutelpersonen met kennis en kunde op het gebied 

van jeugd in de gemeente Aalten (bijlage 1). Middels een vragenlijst zijn deze sleutelpersonen 

gevraagd naar de ontwikkelingen die zij zien op het gebied van jeugd en de knelpunten die zij 

daarbij constateren. Alle reacties zijn verzameld en gerubriceerd in een drietal thema’s (bijlage 

2): Hervormingen, Vrije tijd, Vermaak & Cultuur en Gezondheid. Daarnaast worden bij ieder 

thema beleidsuitgangspunten genoemd. Ook deze beleidsuitgangspunten zijn gebaseerd op 

de input van de vragenlijst. 

 
2.1 Thema 1: Hervormingen 
 

Passend Onderwijs 

Om elk kind en elke jongere, ongeacht de extra zorgbehoefte, goed onderwijs te bieden wordt 

in 2012 Passend Onderwijs ingevoerd. Met Passend Onderwijs komt er een zorgplicht voor 

schoolbesturen. Een schoolbestuur wordt hiermee verplicht elke leerling die zich op een van 

haar scholen aanmeldt dat onderwijs te bieden dat past bij de onderwijs(zorg)vraag van de 

leerling. Indien de school van aanmelding niet kan voorzien in de specifieke 

onderwijszorgvraag van de leerling, dient de school de leerling en zijn ouders te begeleiden 

naar een school die wel een  passend onderwijs(zorg)arrangement biedt.  

Schoolbesturen worden via hun samenwerkingsverband (SWV) gezamenlijk verantwoordelijk 

voor een sluitend onderwijszorgaanbod voor alle leerlingen. De centrale indicatiestelling via de 

Commissie voor Indicatiestelling (CvI) verdwijnt. De ondersteuningsbehoefte van leerlingen en 

ouders komt in Passend Onderwijs centraal te staan. Naast de zorgplicht wordt als 

bezuiniging het aantal plaatsten in het SO (cluster 3 – 4) genormeerd. Het aantal plaatsen 

boven deze normering komt niet meer voor bekostiging door het rijk in aanmerking. Deze 

plaatsen verdwijnen of komen voor rekening van het SWV. De leerlinggebonden financiering 

(‘rugzak’) verdwijnt en een deel van deze middelen gaat voortaan  naar de SWV-en. Het 

kabinet wil de bovengenoemde ambities de komende jaren met minder middelen 

verwezenlijken. Vanaf 2013 kort het kabinet structureel en fasegewijs tot 300 miljoen euro op 

Passend Onderwijs, waardoor de toekomstige zorg aan leerlingen in PO, SO, V(S)O en MBO 

met fors minder middelen gerealiseerd moet worden. Daarnaast kunnen door de normering  
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van het aantal speciaal-onderwijsplaatsen regionaal grote verschillen ontstaan in toe- of 

afname van de huidige gelden beschikbaar voor speciaal onderwijs.  

 
Transitie Jeugdzorg 

Het Rijk en de VNG zijn overeengekomen de gehele intersectorale jeugdzorg (provinciale 

jeugdzorg, jeugd GGZ, licht verstandelijk gehandicapte jeugd en de gesloten jeugdzorg) onder 

regie van (samenwerkende) gemeenten te brengen, inclusief het budget. De Centra voor 

Jeugd en Gezin worden de toegang tot alle jeugdzorgvoorzieningen. Al in 2013 staat de 

overdracht van begeleiding jeugd (AWBZ gefinancierd) op de rol. Zoals het er nu naar uit ziet 

zal per 1 januari 2015 de jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvg in een keer overgeheveld worden. 

De verwachting is dat er structureel minder geld beschikbaar komt voor jeugdzorg. Met de 

herverdeling van taken wordt ook circa 2 miljard euro aan bezuinigingen gerealiseerd vanuit 

de verwachting dat gemeenten deze taak efficiënter kunnen uitvoeren. 

  

Wet werken naar vermogen 

In het regeerakkoord staat dat er één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komt 

die erop gericht is zoveel mogelijk mensen te laten werken naar vermogen. De Wajong wordt 

gedecentraliseerd wat betreft de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten. Het 

kabinet wil met minder geld meer mensen aan het werk helpen. In dat kader kondigt het 

kabinet bezuinigingen op de WSW, Wajong en op re-integratiemiddelen aan. Gemeenten 

worden in staat gesteld om meer mensen te laten werken door het ontschotten van de 

budgetten en de inzet van het instrument loondispensatie. 

 

Decentralisatie begeleiding AWBZ 

De AWBZ is verdeeld in verschillende functies: persoonlijke verzorging, verpleging, 

begeleiding, behandeling en verblijf. De onderdelen uit de functie ‘begeleiding’ gericht op 

maatschappelijke participatie wordt overgeheveld naar de gemeenten. Clienten met een IQ tot 

85 hebben vaak een indicatie voor begeleiding. In het regeerakkoord staat dat de 

gehandicaptenzorg voor cliënten met een IQ boven de 70 wordt geschrapt. In het kader van 

de Wmo hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om voorzieningen aan te bieden 

waarmee mensen in staat worden gesteld om te participeren. De doelgroep zijn burgers met 

een beperking, van 1 tot 100 jaar. Ongeveer 180.000 mensen maken gebruik van begeleiding 

in Nederland. In Aalten zijn dit ongeveer 345 mensen. 
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2.1.1. Beleidsuitgangspunten thema Hervormingen 
 
‘Zet in op preventie’ 
Het is bij al deze hervormingen van belang dat de gemeente investeert in preventie. 

Preventieve activiteiten en voorzieningen zijn veel goedkoper dan wanneer kinderen in dure 

hulpverleningstrajecten terechtkomen.  

 

‘Proactief’ 
De gemeente Aalten wil een proactieve houding aannemen in deze hervormingen. We zien 

wel degelijk het belang van (regionaal) samenwerken, maar we willen geen afwachtende 

houding aannemen.  

 

‘Eigen kracht’ 
In alle decentralisaties wordt het zoeken naar eigen oplossingen een belangrijk uitgangspunt. 

Er moet een kanteling in de manier van denken komen. De eigen kracht van gezinnen wordt 

belangrijker.  

 
‘Niemand tussen wal en schip’ 
Bij al deze hervormingen moet er grote aandacht zijn voor jongeren die tussen wal en schip 

kunnen vallen. Doordat er met de hervormingen ook bezuinigingen worden doorgevoerd, 

ontkomen we er niet aan dat er zaken anders geregeld gaan worden. Het is daarom heel 

belangrijk dat we zicht hebben op de knelpunten die er zijn en die kunnen ontstaan, zodat we 

kunnen voorkomen dat jeugdigen hier last van krijgen.  

 
‘Gebruik expertise’ 
De plannen voor de reorganisatie van de hulp aan jeugdigen en ouders met 

opvoedproblemen, vormen een unieke kans om deze hulp te verbeteren. Maar we willen niet 

alles overhoop halen. In de afgelopen jaren is heel veel waardevolle deskundigheid 

opgebouwd en is er een professionele praktijk ontstaan. De jeugdzorg is een nieuw terrein 

voor de gemeente en daarbij wordt ook nog verwacht dat gemeenten een flinke bezuiniging 

gaan doorvoeren. Er zit veel expertise bij de zorgaanbieders en bij de indicatiestellers, het is 

van belang dat we hier gebruik van maken.  

 

‘Aansluiten bij de vraag’ 
Of het nu de activiteiten zijn van het Centrum voor Jeugd en Gezin of de producten binnen de 

jeugdzorg. Er moet goed gekeken worden naar de vraag. Het Centrum voor Jeugd en Gezin  
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moet aansluiten bij de vraag van de opvoeders en de jeugdigen. De aanbieders moeten 

producten bieden die aansluiten bij de vraag van de opvoeders en jeugdigen.   

 
‘Positieve houding’ 
Het is belangrijk dat alle partijen de kansen zien van de hervormingen. Met een positieve 

houding van een ieder kunnen deze ontwikkelingen leiden tot een beter aanbod. Juist omdat 

de ontwikkelingen in elkaar grijpen, biedt dit kansen voor gemeenten om efficiënt en effectief 

de regie te nemen. 
 

‘School is de vindplaats’ 
Het onderwijs is een belangrijke vindplaats, het is dan ook heel belangrijk dat er op het gebied 

van zorg voor jeugd goed wordt samengewerkt met de scholen. De school is steeds vaker het 

aanknopingspunt om ouders samen met jongeren te betrekken bij onderwerpen / thema’s. 

 

‘Doorgaande lijn borgen’ 
 De zorg voor jeugd is op dit moment geregeld in leeftijdskaders. Het is belangrijk dat er een 

goede afstemming is tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Bijvoorbeeld de knip van 0 

tot 4 jaar en 4 tot 19 jaar bij de jeugdgezondheidszorg. En de knip 12- en 12+ bij de 

jeugdzorg. Het mag niet zo zijn dat  jongeren niet juist geholpen kunnen worden door 

opgeworpen grenzen van instanties. Het CJG kan hier een belangrijke rol inspelen.  

 

2.2 Thema 2: Vermaak, Vrije tijd en Cultuur 
We willen de betrokkenheid van jongeren bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving 

versterken. We willen dit bereiken door de jeugdigen de mogelijkheid te bieden en te 

stimuleren om deel te nemen aan de samenleving en hen te stimuleren van die mogelijkheden 

gebruik te maken. Deelnemen betekent enerzijds gebruik kunnen maken van voorzieningen, 

anderzijds kan het ook betekenen zelf een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving en 

de voorzieningen. Dit proberen we onder andere door een aantal zaken te bereiken: 

- Subsidiebeleid  - Sportstimulering  -Cultuureducatie  

- Jeugdparticipatiefonds - Jeugdparticipatie/interactieve activiteiten 

-  Jongerenopbouwwerk   - Cultuurpact  - Bibliotheekwerk 
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2.2.1 Beleidsuitgangspunten thema Vermaak, Vrije tijd en Cultuur 
 
‘Voldoende ontmoetingsplekken’ 
Er moeten voldoende plekken zijn voor jongeren om elkaar te ontmoeten, ook in de kleine 

kernen. Er moet voldoende (deskundige)  begeleiding zijn door vrijwilligers. De begeleiding en 

de plek moet aansluiten bij de belevingswereld van de jeugd. Voor toekomstige initiatieven is 

het wenselijk dat er een eenduidig beleid komt ten aanzien van de ontmoetingsplekken, in de 

vorm van een handreiking.  

 
‘Tekort aan gemotiveerde vrijwilligers tegengaan’ 
Er moet worden geïnvesteerd in de (jeugdige) vrijwilligers die de jeugd begeleiden bij de 

sportclubs, jeugdcentra en andere verenigingen. Het wordt steeds moeilijker om jeugdige 

vrijwilligers te vinden. Er is sprake van individualisering onder de jeugd. Veel jeugdigen 

werken naast school, omdat geld belangrijk voor ze is. Daarnaast hebben we in een 

plattelandsgemeente te maken met de gevolgen van krimp (vergrijzing en ontgroening),  

verschraling van voorzieningen en het wegtrekken van hoger opgeleide jongeren en 

vrijwilligers. We moeten zuinig zijn op de vrijwilligers die we hebben.  
 
‘Impact van Sociale Media’ 
Jongeren maken veel gebruik van sociale media. Op deze manier zijn ze goed te bereiken. 

Het wordt niet altijd goed gebruikt door jongeren. Ze zijn zich vaak niet bewust van de 

reikwijdte van de sociale media. Dit kan veel problemen opleveren.  

 
‘Peerraadpleging is effectief’ 
In een tijd waarin meer verantwoordelijkheid van burgers verwacht wordt moeten jongeren 

hierop voorbereid worden. Jeugdbeleid waarin jongerenparticipatie en eigen 

verantwoordelijkheid voorop staat is hierbij passend. Een goede methodiek hiervoor is 

jongeren andere jongeren laten onderzoeken. Het is een effectieve manier om jongeren voor 

te lichten, of om er achter te komen wat er werkelijk leeft en speelt in de gemeente.  

 
‘Cultuur in Aalten’ 
Jongeren en cultuur in de gemeente Aalten meer met elkaar in contact brengen. Door 

kinderen van jongs af aan in aanraking te brengen met kunst en cultuur worden zij culturele 

burgers die bij anderen en de wereld om hen heen zijn betrokken.  
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‘Belang van de jeugdcentra’ 
De jeugdcentra in de gemeente Aalten hebben een belangrijke laagdrempelige 

ontmoetingsfunctie voor jongeren. Ook bevorderen de jeugdcentra het vrijwilligerswerk voor 

jongeren in het algemeen en door jongeren in het bijzonder. Zij organiseren activiteiten op het  

gebied van informatie en voorlichting, recreatie, sport, ontmoeting en sociaal cultureel werk 

uitgaande van de wensen en behoeften van de jeugd zelf. De jeugdcentra spelen een 

belangrijke rol binnen het jeugdbeleid van de gemeente Aalten. Het is belangrijk dat ze 

toekomstbestendig zijn zodat ze nog lang kunnen blijven bestaan. Dit betekent dat ze aan 

moeten sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van jeugdbeleid zoals bv het 

alcoholmatigingsbeleid.  
 
2.3 Thema 3: Gezondheid 
 
Zoals gezegd vertoont het jeugdbeleid veel samenhang en raakvlakken met andere 

(gemeentelijke) beleidsterreinen. Zo ook onder andere met het gezondheidsbeleid. De 

gemeente is verantwoordelijk voor de Openbare Gezondheidszorg (OGZ). Dit is het deel van 

de gezondheidszorg, dat zich bezig houdt met het voorkómen van ziekten en de bevordering 

van de gezondheid van burgers. De OGZ is met andere woorden gericht op collectieve 

preventie. Karakteristiek voor deze zorg is, dat er sprake is van een maatschappelijke 

hulpvraag en niet van een individuele hulpvraag. Vanuit het gezondheidsbeleid zijn een aantal 

aandachtspunten geformuleerd voor de jeugd: 

· het terugdringen en voorkómen van psychische problematiek; 

· het tegengaan van roken; 

· het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik; 

· het stimuleren van een gezond voedingspatroon en voldoende beweging en  

· het voorkómen van   overgewicht (en diabetes). 

 

Vanuit de inventarisatieronde voor deze nota kunnen hier nog een tweetal thema’s aan 

toegevoegd worden. 

- het tegengaan van problematisch cannabis gebruik; 

- het tegengaan van problematisch gamen;  
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2.3.1.  Beleidsuitgangspunten 
 
‘Vechten tegen de bierkaai?’ 
Jongeren drinken te jong, te veel en te vaak. Drinken wordt hen erg gemakkelijk gemaakt. 

Drank is overal verkrijgbaar en ook als je nog geen zestien bent, is het meestal geen 

probleem eraan te komen. Een groot deel van de ouders kijkt de andere kant op, heeft geen 

bezwaar of weet niet hoe ze ‘nee’ moeten zeggen. De laatste jaren is breed het besef 

doorgedrongen dat jongeren en drank slecht samengaan. Het zichtbare bewijs  daarvan zijn  

dronken jongeren die overlast veroorzaken op straat. Minder zichtbaar, maar niet minder 

ernstig is de schade die alcohol aanricht in jeugdige hersenen. Ook wijst onderzoek uit 

hoezeer alcoholgebruik op jonge leeftijd sociale en maatschappelijke participatie beïnvloedt, 

nu en later. De landelijke overheid heeft beleid en regelgeving ontwikkeld om alcoholgebruik 

onder jongeren tegen te gaan. Het is aan de gemeenten om dit beleid op lokaal niveau uit te 

werken. Een integrale aanpak is hierbij een voorwaarde, alle betrokken partijen moeten 

samenwerken.  

 
‘Seks, drugs, social media en alcohol’ 
Seks, drugs en alcohol zijn onderwerpen waar blijvend over voorgelicht moet worden. Alleen 

is in de loop van de jaren wel steeds meer gekeken naar wat precies effectieve voorlichting is. 

Daar waar vroeger een drugskoffer op tafel kwam wordt nu veel meer gewerkt met 

peervoorlichting waarbij jongeren met andere jongeren in gesprek raken over onderwerpen. 

Een betrekkelijk nieuw onderwerp waar steeds meer aandacht voor komt is het gebruik van 

social media. Jongeren moeten zich bewust worden van de risico’s en de reikwijdte van de 

social media.   
 
‘Evenwicht’ 
Overgewicht is na roken de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in 

Nederland. Overgewicht is niet alleen slecht voor de gezondheid, het heeft ook andere 

gevolgen, zoals meer ziekteverzuim. De preventie van overgewicht is dan ook een van de 

speerpunten van VWS. In de nota ‘Kiezen voor Gezond Leven’ van VWS, zijn de volgende 

doelstellingen voor 2010 opgenomen: (a) het percentage volwassenen met overgewicht moet 

niet verder stijgen en (b) het percentage jeugdigen met overgewicht moet dalen. In de regio 

Gelre-IJssel komt meer overgewicht voor dan gemiddeld in Nederland. In Gelre-IJssel heeft 

49% van de inwoners van 20 jaar en ouder overgewicht, in Nederland betreft het 46%. 

Zorgwekkend is dat Gelre-IJssel begin jaren negentig nog behoorde tot de delen van 

Nederland waar overgewicht het minste voorkwam. Het percentage kinderen met overgewicht 

in Gelre-IJssel is ook toegenomen. 
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In de regio Gelre-IJssel is het percentage kinderen met overgewicht gestegen in de periode 

2006-2009. Ook in de Achterhoek hebben steeds meer kinderen overgewicht. In 6 van de 8 

gemeenten is het percentage 5-jarigen, 11-jarigen en/of 14-jarigen met overgewicht in 2008-

2009 gestegen ten opzichte van 2006-2007. Alleen in de gemeenten Aalten en Oude 

IJsselstreek is het percentage kinderen met overgewicht in alle leeftijdscategorieën gedaald 

tussen 2006 en 2009. Zie de tabel 1 voor de overgewichtpercentages per gemeente. 
Tabel 2: Percentage kinderen met overgewicht en obesitas in de Achterhoekse gemeenten in 

2006-2007 en in 2008-2009. 

(Bron: Onderzoeken Jeugdgezondheidszorg, GGD Gelre-IJssel) 
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5-jarigen
   2006-2007 15,0 8,6 10,2 11,7 12,5 10,6 17,8 8,7
   2008-2009 3,9 11,8 10,4 12,9 14,0 11,4 12,5 13,4
11-jarigen
   2006-2007 18,7 20,0 14,5 15,2 22,5 11,4 24,4 18,7
   2008-2009 17,0 21,3 14,6 18,5 19,5 15,5 18,1 17,9
14-jarigen
   2006-2007 15,6 13,0 14,9 17,3 19,8 15,4 24,2 16,3
   2008-2009 14,0 24,0 17,3 18,9 23,2 15,3 17,9 20,2
% kinderen met overgewicht in 2008-2009 is gestegen tov 2006-2007  
 
 
 



3. Actieplan 2012 

 Beleidsuitgangspunten
 

Acties Wie Resultaatverwachting 

 
Zet in op preventie 
 
 
Proactief 
 

 
Doorgaande lijn borgen 

 
 
Eigen kracht 
 

 
In november 2012 ligt er een 
implementatieplan voor de uitvoering 
van het project. (voor een uitgebreide 
toelichting op het project zie bijlage 5)  

 
Niemand tussen wal en 
schip 
 
 
Gebruik expertise 
 
 
Aansluiten bij de vraag 
 

 
In juli zijn de medewerkers van de 
deelnemende organisaties 
(Lindenhout, Sensire en MEE) 
geschoold.  
 
In de projectperiode (2011 t/m 2013) 
worden er door Sensire AMW ten 
minste 10 Familie Netwerk Beraden 
ingezet. Door het JEKK van 
Lindenhout 2 en door de medewerker 
van MEE ook 2.  

 
Positieve houding 
 

 
1. Hervormingen 
in de jeugdzorg, 
het onderwijs, 
Wet werken naar 
vermogen en de 
AWBZ 

 
School is de vindplaats  

- Project ‘zorg in en om school’. 
Dit is een samenwerking tussen de gemeenten 
Aalten, Winterswijk, Oost Gelre, de 
Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en 
Voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. 
Deze samenwerking is er op gericht om de 
(wettelijke) verantwoordelijkheden en taken 
inzichtelijk te maken die het onderwijs en de 
gemeenten hebben op het gebied van zorg voor 
kinderen in en om de school. Vervolgens wordt er 
verder uitgewerkt hoe de optimale zorg voor alle 
jongeren van 0 – 23 jaar in en om de school er uit 
moet zien. Deze samenwerking is een voorloper op 
de hervormingen in de jeugdzorg en het onderwijs. 
 

- Invoering Familie Netwerk 
Beraad 

Er is bij de provincie een subsidie aangevraagd om 
de methodiek ‘Familie Netwerk Beraad’ in te voeren 
bij zorgaanbieders. We beginnen met 3 organisaties 
Sensire Maatschappelijk Werk, het JEKK van 
Lindenhout en MEE. Door het toepassen van een 
‘Familie Netwerk Beraad’ worden professionals 
getraind om inwoners te stimuleren om bij een 
hulpvraag eerst binnen het eigen netwerk de 
mogelijke oplossingen te onderzoeken. 
 

- Startbijeenkomst Transitie 
Jeugdzorg 

Om de transitie goed vorm te kunnen geven moet er 
gebruik worden gemaakt van de expertise die er als 
is bij de verschillende organisaties. Dit zijn vooral 
regionaal opererende organisaties. Om te 
voorkomen dat de organisaties in iedere gemeente 
moeten komen opdraven en dat iedere gemeente 
zelf het wiel gaat uitvinden zal er een regionale 
startbijeenkomst worden georganiseerd met alle 
betrokken partijen.  

Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Er hebben gesprekken 
plaatsgevonden met alle betrokken 
organisaties.  
 
Er is een concreet plan van aanpak 
met actiepunten over hoe de tranisitie 
jeugdzorg (regionaal) wordt 
opgepakt. 
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- Deelname van Schaersvoorde 
aan preventieoverleg. 

In het preventief overleg stemmen politie, JEKK, 
leerplicht, AMW en jongerenwerk maandelijks af 
welke jongeren zij in hun werk tegen komen. Omdat 
jongeren vaak op de verschillende terreinen 
opvallen is een integrale aanpak belangrijk. De 
signalen van de straat, uit de wijk en uit de school 
worden in dit overleg aan elkaar gekoppeld. Alleen 
Schaersvoorde neemt nog niet structureel nog deel 
aan dit overleg. Toch is het onderwijs een erg 
belangrijke vindplaats. We gaan vanuit het CJG 
kijken hoe we het onderwijs structureel kunnen laten 
aansluiten bij het preventieoverleg. 
 

 
- Visievorming toekomst 

peuterspeelzaalwerk.  
We gaan kijken hoe we in de toekomst omgaan met 
het peuterspeelzaalwerk. Er zijn in Nederland al een 
aantal praktijkvoorbeelden waarbij het 
peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang zijn 
geharmoniseerd. Als Aalten hebben we altijd fors 
geïnvesteerd in de kwaliteit van het 
peuterspeelzaalwerk. We willen niet dat deze 
voorziening zomaar op gaat in de kinderopvang. We 
willen een toekomstbestendige visie voor het 
peuterspeelzaalwerk ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CJG- coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
Beleidsmedewerker 
Welzijn 
G. Massen 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Schaersvoorde neemt structureel 
deel aan het preventieoverleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind 2012 ligt er een visiedocument 
waarin is uitgewerkt hoe we in de 
toekomst omgaan met het 
peuterspeelzaalwerk.   
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Voldoende 
ontmoetingsplekken 
 
Tekort aan gemotiveerde 
vrijwilligers 

Impact van Sociale Media 
 

 
 

 
 
 
 
 
Het project is uitgevoerd en er heeft 
een slotactiviteit plaatsgevonden. 
Aantal deelnemers wordt in een 
verslag gerapporteerd.  

 
 
 
 
 
 
 
2. Vermaak, Vrije 
tijd en Cultuur 

Peerraadpleging is effectief 
 

 
 
 
 
 
- Project Radicaal jong 

Een samenwerkingsverband van Stichting 
Plattelands Jongeren Services, 
Plattelandsjongeren.nl en MOVISIE is gestart met 
de uitvoering van een preventieve aanpak door 
middel van jongerenparticipatie. Hierbij wordt peer-
raadpleging in combinatie met een jongerenplatform 
ingezet: jongeren bedenken zelf in hun directe 
leefomgeving oplossingen voor deradicalisering en 
voeren het daarna zelf uit. Zo doen zij onder 
begeleiding ervaring op met actief burgerschap voor 
diversiteit. De georganiseerde activiteiten stimuleren 
het samenleven en actief burgerschap rondom 
opvoeden en opgroeien. Gemeenten en het jeugd- 
en jongerenwerk zijn betrokken bij de 
totstandkoming en uitvoering van de oplossingen. 

 
- Opstellen vrijwilligersbeleid 

Dit jaar wordt het vrijwilligersbeleid vastgesteld. 
Hierin wordt uitgewerkt hoe vrijwilligers kunnen 
worden geworven en worden ondersteund. De 
gemeente Aalten wil de vrijwilligers en 
mantelzorgers op een zodanige manier 
ondersteunen dat zij in staat zijn hun 
werkzaamheden te (blijven) doen op een manier die 
bij hen past en die van belang is voor de (lokale) 
gemeenschap. 
 

- In gesprek gaan over vrijwilligers 
Daarnaast willen we met de vrijwillige jeugdcentra in 
overleg over hoe we jeugdige vrijwilligers kunnen 
ondersteunen en motiveren.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
Stichting 
Plattelandsjongeren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Welzijn 
L. Vorwerg  
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Er is een vastgestelde nota 
vrijwilligersbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn gesprekken geweest met de 
jeugdcentra en hieruit is een plan van 
aanpak opgesteld.  
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- Subsidie voor cultuurproject 

jongerenwerk 
We gaan met het jongerenwerk kijken of we een 
cultuurproject kunnen doen moet geld uit de 
cultuurnota. 
 
 
 

- Project ‘Keten’ borgen binnen 
het jongerenwerk 

"Keten" is een amateurkunstproject voor en door 
jongeren in de Achterhoek. Het is een traject met 
een multidisciplinair karakter op onverwachte 
locaties. Het bevat educatieve elementen en een 
afsluitende uitvoering. De primaire doelstelling is 
jongeren in de leeftijd van 13-24 jaar zowel actief als 
passief te laten kennismaken met en deelnemen 
aan diverse amateurkunstdisciplines. Daarnaast 
willen we een brug slaan tussen cultuur en welzijn 
en samenwerking stimuleren. Het project Keten is 
een onderdeel van Cultuurpact Achterhoek. Het 
project loopt tot en met 2012, omdat het een 
verrijking is van het jongerenwerk willen we kijken 
hoe we keten kunnen borgen.  
 

- Jeugdaanbod Aalten – Dinxperlo 
verder uitwerken 

Figulus Welzijn heeft hiervoor een 
conceptproductenboek (zie bijlage 6) ontwikkeld. 
Dit zal in overleg met de gemeente 
geïmplementeerd moeten worden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Cultuur 
M. Lettink 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
 
 
Beleidsmedewerker 
Cultuur 
M. Lettink 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
Figulus Welzijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
Er heeft minimaal 1 cultuuractiviteit 
plaatsgevonden in combinatie met 
het jongerenwerk.  
 
 
 
 
 
 
 
Er is een permanente regisseur 
aangesteld om (het nu nog project) 
‘Keten’ in te bedden bij het 
jongerenwerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle producten uit het productenboek 
zijn ingebed.  
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Vechten tegen de bierkaai 
 
 
 
 
 
 
 
Seks, drugs en social 
media 
 

 
 
 
 
 
 
 
Er is een integrale visie t.a.v. het 
alcoholbeleid bij de jeugdcentra 
ontwikkeld. Deze visie wordt door alle 
partijen onderschreven en toegepast 
in de jeugdcentra. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Gezondheid 

Meer bekendheid CJG 

 
 
 
 
 
 

- Alcoholmatigingsbeleid 
jeugdcentra invoeren 

Verschillende overwegingen maken dat het 
belangrijk is om vanuit de gemeente Aalten een 
integrale visie t.a.v. het alcoholbeleid bij jeugdcentra 
op te stellen. Omdat er binnen de Gemeente Aalten 
bij verschillende afdelingen verschillende belangen 
spelen, hebben we de volgende integrale 
uitgangspunten samen opgesteld. De jeugdcentra 
hebben een belangrijke laagdrempelige 
ontmoetingsfunctie voor de jeugd. De jeugdcentra 
bevorderen het vrijwilligerswerk voor jongeren in het 
algemeen en door jongeren in het bijzonder. We 
gaan met de jeugdcentra over het alcoholbeleid in 
overleg. 
 
 

- Voorlichting Schaersvoorde 
In samenwerking met Iriszorg, JEKK, Jongerenwerk 
en i’Varca wordt er voor Schaersvoorde een aanbod 
georganiseerd waarbij de onderwerpen ‘Sex, drugs 
en social media’ centraal staan. Op deze manier 
proberen we op een leuke en interessante manier 
voorlichting te geven over de onderwerpen waar 
jongeren mee te maken krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
Juridische zaken 
P. Ikink 
Openbare Orde en 
Veiligheid 
M. Nijmeijer 
Handhaving 
Gerrit Hakken 
Figulus Welzijn 
Politie Aalten 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
Schaersvoorde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De voorlichting op Schaersvoorde 
heeft plaatsgevonden. En er is een 
structureel voorlichtingsplan 
ontwikkeld wat jaarlijks door 
Schaersvoorde wordt ingezet. 
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- Cursus Evenwicht 
Juist omdat er in Aalten een dalend percentage 
jongeren met overgewicht is willen we blijven 
investeren in overgewicht. Samen met Oude 
Ijsselstreek wordt de cursus Evenwicht van de GGD 
aangeboden in onze gemeente. Dit is een cursus 
waar in de loop van de jaren veel kinderen aan mee 
gedaan hebben. Het is een cursus die past binnen 
het CJG van de gemeente Aalten. Ook in 2012 
zullen wij deze cursus weer in zetten.  
 

- Evaluatie CJG/ meer bekendheid  
Ieder jaar wordt het CJG geëvalueerd en wordt er 
een nieuw jaarplan opgesteld. Er wordt dan gekeken 
hoe het CJG loopt en hoe het verbeterd kan worden. 
Weten ouders en jongeren het CJG te vinden? 
Worden de websites en inlooppunten goed bezocht? 
Ook gaan we proberen meer bekendheid te geven 
aan het CJG bij de partners, maar ook bij de ouders 
en jongeren.  
 

- Monitoring en Nulmeting 
Er wordt onderzocht welke indicatoren we binnen 
het jeugdbeleid kunnen monitoren, zodat de 
resultaten van het jeugdbeleid beter meetbaar 
worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden 
gemaakt van de resultaten van E-movo en Kinderen 
in tel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
CJG- coördinator 
GGD 
 
 
 
 
 
 
CJG- coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsmedewerker 
Jeugd 
F. Jansen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal kinderen met overgewicht 
is verder gedaald met minimaal 0.5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn 15% meer bezoekers bij de 
inlooppunten van het CJG.  
 
50% van de ouders, opvoeders en 
jongeren weet wat het Centrum voor 
Jeugd en gezin is.  
 
 
 
 
Eind van het jaar wordt er in de 
evaluatie een hoofdstuk opgenomen 
waarin is uitgewerkt op welke 
indicatoren we de komende jaren 
gaan monitoren. Daarbij zullen ook 
doelstellingen worden geformuleerd.  

 



4. Tot slot 
 
Er is reeds gestart met het actieplan 2012. Eind 2012 zal het actieplan worden geëvalueerd en 

zal er weer een nieuw plan voor 2013 worden gemaakt. Deze evaluatie en het nieuwe plan zal 

eind 2012 door het college worden vastgesteld en ter kennisgeving naar de raad gaan. Op dit 

moment zijn er geen aanvullende financiële middelen nodig omdat de activiteiten plaats 

kunnen vinden binnen bestaande budgetten, zoals het cultuurbudget, CJG budget en het 

welzijnsbudget.  
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Bijlagen 

 
1. Vragenlijst 

2. Uitkomsten vragenlijst 
3. Jeugdpanel 

4. Zwerfvuilproject 

5. Visie document Zorg in en om school 

6. Jeugdaanbod Aalten- Dinxperlo Figulus Welzijn 
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Bijlage 1 Ondervraagde organisaties en vragenlijst 
 
Hierbij wil ik u vragen om mee te denken over het jeugdbeleid in de gemeente Aalten. Welke 
behoeften heeft de doelgroep en hoe kan het jeugdbeleid het beste worden 
vormgegeven? 
 

Tweede fase 
Alweer 2 jaar geleden is de eerste fase van het integrale jeugdbeleid van de gemeente Aalten 

vastgesteld. Inmiddels zijn alle prestaties uitgevoerd en is er een basis voor het jeugdbeleid. 

Zo is de formatie jongerenopbouwwerk en straathoekwerk structureel uitgebreid, de 

jeugdparticipatie is vormgegeven en het CJG is opgezet. Jeugdbeleid is echter een breed en 

zeer dynamisch terrein waarbij in de afgelopen jaren alweer veel ontwikkelingen hebben 

plaatsgevonden. Jeugd is een mobiele en veranderlijke groep waarvan behoeftes en 

interesses met de dag kunnen veranderen. Dit vraagt ook om dynamisch beleid. In deze 

tweede fase willen we daarom vooral gebruik maken van de expertise en ideeën vanuit het 

veld. 

 

Schriftelijke inventarisatie 
Jeugd is een beleidsveld dat vele andere beleidsvelden overlapt, jeugd heeft te maken met 

jeugdzorg en hulpverlening, met onderwijs, werk en inkomen, met huisvesting en leefbaarheid, 

met gezondheid en vrije tijd. Dit betekent dat er ook veel sleutelfiguren zijn die ons kunnen 

adviseren over het jeugdbeleid in de gemeente Aalten. Vandaar dat we willen starten met een 

schriftelijke inventarisatie.  

 

Graag wil ik u vragen, om vanuit uw expertise, een reactie te geven op de volgende vragen: 

1. Welke (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van jeugd ziet u op ons afkomen, enerzijds vanuit 

uw eigen expertise en anderzijds als u buiten de kaders van uw eigen vakgebied stapt? 

2. Welke valkuilen, knelpunten constateert u hierbij op het gebied van beleid, regelgeving, 

uitvoering en handhaving? 

3. Op welke wijze kan het door u geschetste probleem opgelost worden?  

4. Mocht de gemeente deze oplossing kiezen: wat kunnen we van u verwachten? 

5. Stel dat u wethouder in het college van de gemeente Aalten was: wat zouden we perse moeten 

bereiken op dit gebied? 

 

Graag ontvang ik uw reactie vóór 10 november. 

Voor vragen kunt u contact met me opnemen. 

Alvast bedankt! 
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Ondervraagde organisaties 
Samenwerkingsverband PO    

Zorgcoordinator VO     

CJG-Coordinator    

Iriszorg      

Jongerenwerk Figulus Welzijn   

JEKK     

Peuterspeelzaalwerk   

Politie     

Plattelandsjongeren   

Jeudgdcentra    

Schaersvoorde    

GGD Gelre IJssel   

HALT Gelderland   

AMW       

Jeugdsoos OSIBISA   

BJZ     

Schoolmaatschappelijk werk   

MEE-Oost Gelderland  

Lindenhout 

Consultatiebureau 

ISWI 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 28

Titel 
Integraal jeugdbeleid 

gemeente Aalten fase 2 
 

Datum 
maart 2012 

 

 
 
 
 

Bijlage 2 Uitkomsten vragenlijst



Hervormingen Vrije tijd, vermaak en cultuur Gezondheid CJG/Zorg 
Passend onderwijs, minder plekken voor 
het speciaal onderwijs 

Individualisering Alcoholmatiging 
 

Aansluiting bij de doelgroep 

Afbouw WSW en Wajong Veel gebruik nieuwe media Kindermishandeling Doorgaande lijn van Voorschool naar 
vroegschool. Knip in de JGZ. 

Problematische echtscheidingen Verandering in studiementaliteit Depressie Meer behoefte aan laagdrempelige 
opvoedingsondersteuning 

Toename van ouders in de schuldsanering In de kleine kernen is weinig te 
beleven voor 12 tot 16 jarigen. 

Overgewicht Meer AMK meldingen voor overvraagde 
ouders die hun kinderen geen 
verantwoorde opvoedingssituatie meer 
kunnen bieden.  

Nieuwe samenwerking en 
financieringspartners 

Te weinig ontmoetingsplekken die 
aansluiten bij de jeugd. 

Seksuele voorlichting Meer behoeft aan digitale 
internethulpverlening. 

Hulp in de sociale omgeving is belangrijk Ondersteuningsstructuren rondom 
jongeren brokkelen af. 

Alcohol is het meest 
gebruikt middel.  

Meer outreachend werken. Naar de 
vindplaatsen toe.  

Inzet op Eigen Kracht Schaalvergroting Problematisch gamen Belang van social media in de 
hulpverlening wordt groter. Jongeren 
hebben minder echt onderling contact. 

Passend onderwijs, vervallen van 
leerlinggebonden financiering (rugzakje). 

Krimp op het platteland (vergrijzing en 
ontgroening) 

Problematisch 
middelen gebruik 

Doorontwikkeling CJG is belangrijk 

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
moeten meer know how in huis hebben.  

Jonger wordende hulpvragers. En steeds 
meer hulpvragen van allochtone jongeren. 

Verlies hoog opgeleide vrijwilligers. Verwesterde 
allochtone jongeren 
die wordtelen met 
een opgelegde 
culturele identiteit. 

Visievorming Peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang. 

Wegvallen Pgb voor begeleiding/respijtzorg, 
zwaardere belasting voor mantelzorgers en 
netwerk. 

Indrinkcultuur neemt toe. Is 
goedkoper. 

Problematisch 
gebruik 

Versterking CJG als netwerkorganisaties 

Verhoging van de grens IQniveau 80 naar 
75. Kwetsbare groepen worden nog 
kwetsbaarder. 

Terugloop van gemotiveerde 
vrijwilligers 

 Onderwijs is een belangrijke vindplaats, 
maar ook een aanknopingspunt om 
ouders te betrekken.  

Stigmatiserende werking van begrippen: 
Loonwaarde,  diplomaniveau-inflatie, 
loondispensatie, IQ-maatregel, wet WIJ 

  Belang social media 
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Welzijn nieuwe stijl en WMO de Kanteling   Afschuiven van verantwoordelijkheid 
door met name ouders (zowel bij 
autochtone als allochtonen gezinnen) 



 

 
Financieringsstromen die nog los van elkaar bestaan.  
Er is nog te veel sprake van indicatiegestuurde zorg ipv vraaggestuurd. Op dit moment passen 
hulpvragen vaak niet binnen een module of er is langer hulp noodzakelijk dan de module 
toelaat. Hierdoor vallen er veel cliënten tussen wal en schip. 
Bezuinigingen 
Volstrekt nieuw terrein voor de gemeente.  
Negatieve houding t.a.v. nieuwe hervormingen. 
Gebrek aan vertrouwen 
Niet goed gebruik Social Media  
Regelgeving stoot jongeren vaak af. De begeleiding van jongeren moet aansluiten bij de 
belevingswereld van de jongeren.  
De vraag van steeds jonger wordende hulpvragers met problematieken die passen bij 12+ kan 
niet altijd geholpen worden door het huidige netwerk en expertise.  
Terugloop van bezoekers aan jeugdcentra 
Beleid op losse onderdelen in plaats van samenhang. Ervoor zorgen dat beleid blijft leven.  
Optelsom van maatregelen. 
De overdracht tussen JGZ 0-4 en 6-18. Omdat dit bij twee verschillende organisaties ligt moet 
er een warme overdracht plaatsvinden. 
Afstemming van jongerenwerk met het JEKK kent een grijs gebied met nodige overlap. 
Discrepantie binnen gemeentelijk beleid als het gaat om alcoholgebruik bij 16 min.  
School is een belangrijke vindplaats van jongeren. Maar de school is niet vertegenwoordigd in 
het Preventief overleg.  
Digitaal pesten als gevolg van gebruik social media.  
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Effecten van jeugdbeleid en jongerenwerk zijn moeilijk meetbaar.  



 

 
Jongeren moeten een eigen geluid laten horen als het gaat om jongerenbeleid. 
Zicht willen hebben op de doelgroep.  
Het CJG in Aalten is gerealiseerd. Voldoet de wijze van organisatie en dienstverlening aan de verwachtingen van kinderen/jongeren, hun ouders, de 
gemeente en de hulpverleners in het veld? 
Een plek voor ouders en jeugdigen waar ze laagdrempelig vragen kunnen stellen. 
Opvoedondersteuning geboden op de directe vindplaatsen (consultatiebureau’s, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen en vo-scholen) 
Bij signaleren van ernstiger problematiek in gang zetten van specialismen.  
Mogelijkheden tot ondersteuning van gezinnen die ook langdurig kunnen zijn en met regelmaat ook thuis. Indien jeugdigen niet bij hun ouders kunnen 
opgroeien, alle inzet plegen om het kind wel te laten opgroeien in de eigen context van school, sport e.d. 
De gemeente moet adviseren over de mogelijkheden creëren voor deze doelgroep, zowel in gebouwen als een financiele tegemoetkoming voor het 
organiseren van activiteiten.   
Mogelijkheden voor een subsidie.  
Goede communicatielijnen uitzetten tussen verschillende jongerencentra. Gebruik laten maken van elkaars kwaliteiten, ruimten, materialen, etc. 
Een vrijwilligerspool opzetten. 
Knip in de JGZ weghalen, 0-4 jr en5-19 jr.  
De inzet van thuisbegeleiding vergemakkelijken.  
Dat er in het aanbod wat er is voor jongeren en hun intermediairs samenhang en samenwerking is. 
Investeren in jongeren over de gehele breedte van alle beleidsterreinen met als doel het laten opgroeien van jongeren tot zelfredzame burgers die 
hun verantwoordelijkheid nemen bij ieder nieuwe beleid dit testen aan bovenstaande doelstelling. 
Dat kinderen en ouders met problemen heel snel goed en passende hulp kunnen krijgen, zodat het kind zo snel mogelijk weer zijn draai vindt in de 
samenleving. Waar mogelijk eenvoudige, maar waar wenselijk specifieke hulp. 
Meer samenwerking tussen organisaties. 
Preventief werken door bijvoorbeeld het financieren van thuisbegeleiding als je van tevoren al weet dat dit door CIZ wordt afgewezen. 
Vertrouwen in de uitvoerende professionals tonen en heb de verantwoording geven.  
Wat een groot probleem is om jongeren te krijgen als vrijwilliger dus het is heel belangrijk om de vrijwilligers die er zijn wel te behouden.  
We willen het CJG echt goed laten functioneren zoals is bedoeld, als een netwerk van deskundige partijen, niet als een nieuwe organisatie. 
Jongeren positief benaderen, de gehele breedte van de groep in beeld houden, en voorkomen dat we ons alleen richten op probleem of 
risicogroepen.  
Met name in Aalten opzetten regulier jongerenwerk tbv brede doelgroep.  
Nadrukkelijker scheiding aan taken voor jongerenwerk en JEKK. 
Samenwerkingsstructuur (Preventief Overleg) waaraan ook alle relevante onderwijsinstellingen aan deelnemen. 
Een zodanig structureel overleg om overlast binnen de perken te houden. 
Adequate signalering, met professionele terugkoppeling 
Duidelijkheid over alcoholbeleid versus jeugdcentra, incl handhavingsbeleid. 
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Het kan niet zo zijn dat jongeren niet juist geholpen kunnen worden door opgezette kaders van instanties, een overlapping van een JEKK 
medewerker kan buiten de kaders functioneren. Deze moet in samenwerking met het CJG in staat gesteld worden om netwerken te ontwikkelen die 
kader overstijgend op problematieken van jongeren toegepast kunnen worden. 
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- Jeugd moet je proactief benaderen als het gaat om vrijwilligerswerk. Het moet goed onder de aandacht worden 

gebracht en jongeren moeten snel antwoorden krijgen. Jongeren moeten er niet zelf continue achteraan zitten want 
dan haken ze af. 

 
- Jongeren hebben het tegenwoordig al druk genoeg. Het is lastig om jeugdige vrijwilligers te krijgen.  

 
- Vrijwilligerswerk bij een jeugdcentra wordt niet altijd als heel leuk ervaren. Er is een grote afstand tot het 

hoofdbestuur en je voelt weinig waardering. 
 

- Aalten heeft leuke uitgaansgelegenheden zoals Schiller en Leuven.  
 

- Men denkt dat als de alcohol bij de jeugdcentra wordt afgeschaft onder de 16 dat er best wel jeugd blijft komen. 
Alleen de jeugd die alleen voor de drank komt zal afvallen. De charme van de combinatie 16 + en 16- zal wel 
verdwijnen. Jongeren boven de 16 zullen niet snel meer komen. Overigens is er wel begrip voor het dilemma waar 
de gemeente tegenaan loopt. Ook moet het beleid bij alle jeugdcentra worden ingevoerd. Het is ook goed als er wat 
aan de verkoop van sterke drank wordt gedaan. 

 
- De jeugdcentra moeten wat vernieuwende dingen doen. Bijvoorbeeld alcoholvrije cocktailparty’s. 

 
- De huurstijging bij het kulturhuus Lintelo wordt als een probleem gezien door de verenigingen. Waarom zijn deze 

huren zo explosief gestegen? 
 

- Er moet meer met jeugd en kunst en cultuur worden gedaan. Meer leuke kunstcursussen voor de jeugd. 
Toneelvereniging. Meer kunstgalerieën in het centrum. 

 
- Het jeugdpanel moet weer nieuwe aanwas krijgen. Iedereen gaat nadenken over wie ze hiervoor kunnen 

benaderen.  
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- Het centrum voor jeugd en gezin is nog niet goed bekend bij de jeugd.  
 



Bijlage 3 Jeugdpanel         

          
GEMEENTE AALTEN 

 

Persbericht 
 
9 december 2009 
 
Gemeente Aalten installeert jeugdpanel 
 
Aalten – In juni 2009 heeft de gemeenteraad de nota jeugdbeleid fase 1 vastgesteld. 
Deze nota richt zich voornamelijk op twee prioriteiten binnen het jeugdterrein in de 
gemeente Aalten; optimalisering van het jongerenopbouwwerk en het vormgeven van 
jeugdparticipatie. Naar aanleiding hiervan heeft wethouder Rijks een aantal gastlessen 
gegeven op het Schaersvoordecollege in Dinxperlo en Aalten. Tijdens deze gastlessen 
hebben een aantal leerlingen aangegeven actief mee te willen denken over de 
ontwikkeling van het gemeentelijk beleid. Dit wordt vorm gegeven door hen te 
installeren als jeugdpanel van de gemeente Aalten.  
 
Meedenken en -praten  
Uit onderzoek van de Nationale Jeugdraad (november 2009) ‘Jongeren en inspraak binnen 

hun gemeente’ is gebleken dat jongeren wel willen meepraten in hun gemeente, maar dat de 

huidige inspraakmogelijkheden jongeren niet genoeg aanspreken. Om jongeren niet te 

verliezen, moeten gemeenten dus goed luisteren naar wat jongeren willen. Jongeren willen 

vooral meepraten op manieren die voor hen makkelijk toegankelijk zijn, waarbij enquêtes 

(39%), debatten (36%) en internet (35%) de populairste vormen van inspraak zijn. Ook willen 

ze graag geïnformeerd worden via vrienden en leraren. Deze uitkomsten komen overeen met 

de uitkomsten van de gastlessen. Er is een kleine groep jongeren die graag actief wil 

meedenken en de rest van de jongeren wil wel meedenken via school of enquêtes. 

 

Actief meedenken 
De gemeente Aalten heeft samen met een aantal jongeren gekeken in welke vorm ze actief 

kunnen meedenken. De jongeren willen geen jeugdraad zijn die alleen maar stukken 

beoordeeld, maar meer een jeugdraad zijn die per onderwerp bij elkaar komt. Dit kan op 

verschillende manieren worden vormgegeven, bijvoorbeeld door thema-avonden, discussies 

met raadsleden en ambtenaren en informatiebijeenkomsten. Onderwerpen die de jongeren  
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interessant vinden om te bespreken zijn: (verkeers)veiligheid, straatverlichting, keten en 

hokkenbeleid en het alcoholmatigingsbeleid.  

 

Vertegenwoordiging van brede groep jongeren 
Op dit moment bestaat het jeugdpanel uit zes leden. Zij willen echter een brede groep 

jongeren vertegenwoordigen, daarom zullen zij een actieve rol spelen bij het betrekken van 

een bredere groep jongeren bij de interactieve activiteiten. Ze doen dit door vooraf meningen 

te polsen door bijvoorbeeld enquêtes. In overleg met hun school is afgesproken dat deze 

inspanningen onder de maatschappelijke stage mogen vallen.  

Uitnodiging voor de pers: 
Om het jeugdpanel officieel van start te laten gaan, worden ze feestelijk geïnstalleerd op 

maandag 14 december om 19.30 uur in het gemeentehuis, locatie Markt 7 te Aalten.  
U bent van harte welkom aanwezig hierbij aanwezig te zijn. 
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