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Inleiding 
 
Aanleiding 
Voor de gemeente Nunspeet is de nieuwe inrichting van de jeugdzorg een belangrijk doel voor de 
komende jaren. Hiervoor worden jeugdzorgtaken, waarvoor het Rijk en de provincie 
verantwoordelijk waren, belegd bij de gemeente. Deze nieuwe inrichting van de jeugdzorg kan 
alleen succesvol worden uitgevoerd als er een stevig fundament onder ligt. Dit fundament wordt 
gevormd door de samenleving zelf (de gezinnen en hun eigen sociale werk), door lokale 
voorzieningen (zoals scholen, huisartsen, verenigingen) en door preventieve activiteiten, kortom, 
door het preventief jeugdbeleid. 
 
In deze nota wordt ingegaan op de gemeentelijke visie en de doelstellingen ten aanzien van het 
preventief jeugdbeleid en komt aan de orde welke acties worden ondernomen om deze 
doelstellingen in de periode 2015-2018 te realiseren.  
 
De verantwoordelijkheid voor de zorg aan kinderen en jeugdigen gaat per 1 januari 2015 over 
naar de gemeenten. Veelgehoord zijn in dit verband de termen transitie en transformatie. Met 
transitie wordt de overgang van geld van de provincie/het rijk naar gemeenten bedoeld. Met het 
begrip transformatie wordt gedoeld op de veranderingen die daarmee gepaard gaan (de nieuwe 
inrichting).  
 
De nieuwe Jeugdwet moet ervoor zorgen dat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. 
Ouders zijn hiervoor eerstverantwoordelijk. Alleen als zij dat zelf (deels), of met hulp van hun 
omgeving niet meer kunnen, komt de overheid in beeld. Doel van de stelselwijziging jeugd is een 
overgang van duurdere zorg veraf naar meer preventie dichtbij.  
 
Preventief jeugdbeleid is het traditionele terrein van de gemeente. Preventief jeugdbeleid kent 
vele (lokale) gezichten, zoals: 
 Jeugd- en jongerenwerk 
 Voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvang) 
 Onderwijs  
 Voor- en vroegschoolse educatie 
 Opgroei- en opvoedondersteuning 
 Gezonde leefstijl (zoals verslavingspreventie, gezonde voeding en bewegen) 
 Centrum voor Jeugd en Gezin 
 Integrale vroeghulp 
 Zorg- en adviesteams 
 Tegengaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
 Schoolmaatschappelijk werk 
 Speelruimtebeleid 
 Nazorg na jeugdzorg 

 
In deze nota wordt het preventief jeugdbeleid van de gemeente Nunspeet voor de jaren 2015-
2018 beschreven. De directe aanleiding om deze nota nu vast te stellen, is tweeledig: 
- gemeenten zijn op grond van de nieuwe Jeugdwet verplicht om periodiek hun preventief 

jeugdbeleid vast te stellen;  
-  voorafgaand aan de uitbreiding van de gemeentelijke taak voor jeugdbeleid is het een 

verhelderende stap om de focus te richten op het lokaal preventief jeugdbeleid en dit ‘transitie- 
en transformatieproof’ te maken.  

 
Kader 
In deze nota zal de focus uitsluitend liggen op het preventief jeugdbeleid van de gemeente. Dit 
zijn in principe de taken waarvoor de gemeente ook vóór 2015 al verantwoordelijkheid droeg en 
waarvan de gemeenteraad in 2013 heeft uitgesproken deze taken, ongeacht bezuinigingen in de 
jeugdzorg, ook na 2015 te willen continueren. Doel is echter om deze taken nu in een breder 
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perspectief te zien, als onderdeel van het totale jeugdhulpaanbod, met een grote rol in het 
versterken van de eigen kracht van gezinnen en het sociale netwerk.  
Gemeenten zijn verplicht vóór 1 november 2014 een Uitvoeringsprogramma door de 
gemeenteraad te laten vaststellen. Hierin moet bijvoorbeeld staan hoe de toegang tot de 
jeugdzorg wordt georganiseerd, hoe de aansluiting plaatsvindt met het gedwongen kader, hoe 
inkoop van niet vrij toegankelijke jeugdzorg is geregeld en hoe het preventief jeugdbeleid is 
georganiseerd. De zes RNV-gemeenten hebben afgesproken de meeste onderwerpen in 
regionaal verband uit te werken, met uitzondering van de zogenaamde ‘lokale paragraaf’, waarin 
het lokale preventief jeugdbeleid wordt beschreven. Deze nota is voor Nunspeet de lokale 
paragraaf.  
De nota beoogt niet vernieuwend te zijn, en er is dan ook al veel terug te vinden in beleidsnota’s 
van aanpalende beleidsterreinen, zoals volksgezondheid, (Passend) onderwijs, Wmo, sport en 
Participatie. De nota wil een integraal overzicht geven van de bestaande activiteiten, die hier en 
daar enigszins aangepast moeten worden aan de nieuwe taken van de gemeente, om de vereiste 
transformatieslag binnen de jeugdzorg te kunnen maken.   
 
Inhoud 
De nota bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 schetsen we de situatie rond de jeugd in 
Nunspeet en wordt ingegaan op de rol van de gemeente ten aanzien van jeugdbeleid. Hoofdstuk 
2 gaat dieper in op het preventief jeugdbeleid en schetst de doelstelling en de uitgangspunten van 
de gemeente.  
Hoe we de aansturende rol van de gemeente vorm gaan geven, komt in hoofdstuk 3 aan de orde. 
Hoofdstuk 4 zoomt in op de voorgenomen beleidsmaatregelen om op een vijftal thema’s die van 
belang zijn voor de jeugd de transformatie door te voeren. In hoofdstuk 5 staat het stappenplan 
voor de transformatie van jeugdbeleid en jeugdzorg. 
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Hoofdstuk 1 Gemeente Nunspeet en de jeugd 

1.1 Jong Nunspeet 
In januari 2014 zijn 6.918 van de 26.680 inwoners jonger dan 20 jaar. Dat is bijna 26%, tegenover 
23% in de gehele regio Noord- en Oost-Gelderland. Dit laatste percentage ligt nagenoeg gelijk 
met het landelijk gemiddelde: 22,9% van de Nederlandse bevolking is jonger dan 20 jaar. In 
Nunspeet wonen dus relatief veel jeugdigen. Figuur 1.1 toont de leeftijdsopbouw van de jeugd in 
de gemeente Nunspeet en die van de jeugd in de regio. 
 
Figuur 1.1 Leeftijdsverdeling in Nunspeet en regio Noord- en Oost-Gelderland (peildatum 1 januari 2014) 
Bron: CBS-Statline 

 
Onderstaande figuur toont de verdeling van de Nunspeetse jeugd over de vier kernen van de 
gemeente. 
 
Figuur 1.2 Jeugd van de gemeente Nunspeet: percentage jeugdige inwoners, verdeeld over de kernen van 
de gemeente (peildatum 14-07-2014) 
 

 Nunspeet Hulshorst Elspeet Vierhouten 
Percentage 69,8% 7,1% 21,3% 1,8% 
 
Toelichting op figuur 1.2: van de in de gemeente Nunspeet woonachtige jongeren (geboren 
tussen 1991 en 2013) woont 69,8% in de kern Nunspeet, 7,1% in Hulshorst, etc. 
 
De samenleving verandert, ook in de gemeente Nunspeet. Jongeren zijn belangrijk, voor nu en 
voor de toekomst. Zij houden de samenleving actief, vitaal en toekomstgericht. Jongeren moeten 
echter op steeds jongere leeftijd stevig in hun schoenen staan. Zij krijgen de nieuwe trends, 
nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden als vanzelfsprekend mee. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de toegang die zij hebben tot internet, waardoor zij even gemakkelijk contact 
kunnen leggen met leeftijdgenoten in Nunspeet, als met mensen in andere werelddelen. Deze 
ontwikkelingen bieden jongeren veel kansen, maar het vraagt ook veel van hen. Een overvloed 
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aan informatie, reclame en mogelijkheden zorgt ervoor dat jongeren dagelijks veel keuzes moeten 
maken.   
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Daarvoor moeten ze weten wat ze willen, wat hun doelen zijn in het leven. De kansen kennen 
soms ook grote risico’s op financieel, gezondheids-, of sociaal(-emotioneel) gebied. Veel jongeren 
zijn kritische burgers en mondig, maar ze kunnen ook dagelijks onzekerheid ervaren. De jeugd is 
kwetsbaar en landelijk wordt het beroep op ondersteuning en hulp steeds groter.  
 
Het is zinvol om als gemeente na te gaan hoe aan de ontwikkeling van de Nunspeetse jeugd in 
2015 en verder een bijdrage geleverd kan worden en hoe we juist de positieve ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren kunnen versterken en extra aandacht kunnen besteden aan verbeterpunten. 
Dit doen we samen met (ieder die betrokken is bij) de jeugd. 
 
Voor alle kinderen en jongeren geldt een aantal basisvoorwaarden om goed op te kunnen 
groeien. De oude regels van ‘rust, reinheid en regelmaat’ zijn nog steeds actueel, al zijn de 
omstandigheden anders geworden. Gezonde, regelmatige voeding, goed slapen, hygiëne en 
kleding en een stabiele leefomgeving zijn voor alle kinderen van levensbelang. Kinderen en 
jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle thuisomgeving, met vertrouwen in 
hun ouders/begeleiders en anderen in hun directe omgeving.  
 
Daarnaast moeten jongeren ook de ruimte hebben elkaar te ontmoeten zonder 
ouders/begeleiders. Kinderen hebben de ruimte nodig om te kunnen spelen en om hun eigen 
leefwereld te kunnen ontdekken en hun eigen identiteit te vinden. Daarin is een belangrijke rol 
weggelegd voor peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen. Hiervoor is onderwijs nodig dat 
aansluit bij de wereld van de jongeren. Onderwijs dat hen naast informatie, kennis en ervaring, 
helpt dagelijks de goede keuzes te maken en een positieve bijdrage te leveren aan de 
samenleving. Ook organisaties in de buurt of omgeving zoals jeugd- en jongerenwerk, 
Straathoekwerk en (sport)verenigingen en kerken kunnen hieraan een belangrijke bijdrage 
leveren. 
 
Nunspeet kent een rijk gemeenschapsleven. In sport, cultuur, kerken en onderwijs zijn vele 
mensen individueel en met elkaar actief. Het zorgt voor samenhang en draagt bij aan de 
leefbaarheid in de hele gemeente, en zeker ook in de afzonderlijke kernen. De ondersteuning van 
kinderen en jongeren vanuit gezin, school, buurt en kerk is belangrijk en noodzakelijk, maar om 
een goede uitgangspositie in de samenleving te veroveren, hebben kinderen en jongeren soms 
meer nodig.  
 
Zelfredzaamheid en opgroeien tot gelukkige en zelfverantwoordelijke mensen zijn in principe de 
uiteindelijke doelen voor elke jeugdige. Jongeren en hun ouders zijn hier in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk voor. Hoe aan de ontwikkeling tot zelfredzaamheid aandacht wordt gegeven, is 
natuurlijk afhankelijk van de leeftijd en de situatie. En waar zelfredzaamheid verminderd of niet 
mogelijk is, zullen voorzieningen nodig zijn. Soms regelen ouders of jongeren die voorzieningen 
zelf, al dan niet samen met hun sociale omgeving, soms hebben zij daarbij steun nodig. Voor 
anderen geldt dat zij kunnen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De hulp aan hen zal 
erop gericht moeten zijn dat zij zo snel mogelijk wel zelfredzaam zijn en opgroeien tot zelfstandige 
burgers. Jeugdigen en hun ouders blijven hiermee eerstverantwoordelijk voor het opgroeien naar 
volwassenheid, en worden gestimuleerd daarbij optimaal gebruik te maken van hun sociale 
netwerk. Maar daar waar problemen (dreigen te) ontstaan is het wenselijk dat ondersteuning 
wordt geboden door professionals. De gemeente biedt, in afstemming met instellingen binnen het 
jeugdbeleid, deze ondersteuning vanuit haar verantwoordelijkheid voor het integraal preventief 
jeugdbeleid. En daar waar meer hulp nodig is, moet er een naadloze aansluiting richting de 
jeugdzorg zijn.  

1.2 De gemeente en de jeugd 
De lokale overheid is ook nu al verantwoordelijk voor preventie en preventieve jeugdhulp. Bij 
preventie in het algemeen heeft de gemeente een voorwaardenscheppende en faciliterende rol. 
Het gaat om het stimuleren van ontwikkelingskansen en het voorkomen dat kinderen of jongeren 
buiten de boot vallen.  
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Preventieve jeugdhulp zet de gemeente in wanneer kinderen tóch niet goed dreigen mee te 
kunnen komen of uit dreigen uit te vallen of wanneer ouders het alleen niet redden. Schooluitval, 
(jeugd)werkloosheid, verslaving, overgewicht, psychische problemen of criminaliteit willen we 
voorkomen. 
 
Ook als de nieuwe Jeugdwet in werking is getreden, blijft de lokale overheid op het gebied van 
preventie de taken uitvoeren waar zij ook vóór die tijd al verantwoordelijk voor was. Want alleen 
als de pedagogische civil society (de familie, de buurt, de wijk) betrokken is en het preventief 
jeugdbeleid goed inspeelt op de vragen en wensen van jeugdigen en gezinnen, kan jeugdzorg 
voor jeugdigen die dit nodig hebben optimaal vorm krijgen. 
   
Met name bij het inrichten van de preventieve kant van het jeugdbeleid hebben en houden de 
gemeenten een redelijke beleidsvrijheid. Het gemeentebestuur stelt in het collegeprogramma 
2014-2018 onder meer de volgende ambities ten aanzien van (preventief) jeugdbeleid in 
Nunspeet:  
 
 Maximale inzet op voorkomen schooluitval 
 Volgen continue ontwikkeling voor- en vroegschoolse educatie 
 Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk 
 Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie 
 Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als 

uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen 
 Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende 

beleidsterreinen (onderwijs, ruimtelijke ordening, veiligheid, etc.) 
 Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en 

bewustwording 
 Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen 

 
Op welke manier concreet invulling wordt gegeven aan deze ambities, wordt beschreven in 
hoofdstuk 4 van deze nota. In dat hoofdstuk zijn de beleidsvoornemens en ambities van een 
aantal voor het jeugdbeleid relevante thema’s neergelegd.  
 
In de aansturing en organisatie moet de rol van de gemeente en de wijze waarop wordt 
gecommuniceerd met organisaties en doelgroepen duidelijk zijn. 
 
In deze nota bouwen we voort op de basis die in de afgelopen jaren al in het jeugdbeleid is 
gelegd en op de in het collegeprogramma uitgewerkte ambities. Al jaren wordt in Nunspeet – in 
overleg met de partners in het veld – gewerkt aan een samenhangend preventief aanbod, betere 
samenwerking rond gezinnen en integrale ondersteuning op maat. Een samenhangend en 
integraal preventief jeugdbeleid is al geruime tijd een speerpunt van de gemeente Nunspeet. 
Zoals uit het vervolg van deze nota zal blijken, is hier de afgelopen jaren dan ook reeds op 
diverse manieren fors op ingezet en dit heeft geleid tot goede resultaten. Dit beleid zal in de 
komende jaren daarom worden gecontinueerd en daar waar nodig en/of wenselijk worden 
aangepast en aangevuld om te komen tot een dekkend aanbod voor het gehele jeugdbeleid (van 
preventie tot zware hulp).  
 
Daarnaast is de focus in het jeugdbeleid gericht op goede basisvoorzieningen. Deze zijn cruciaal 
voor het bestrijden van achterstanden. 

1.3 Taken voor de toekomst 
De jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. Voor de gemeente is deze 
decentralisatie een grote operatie, die grondig voorbereid moet worden. Het rijk verwacht dat 
gemeenten beter in staat zijn om een samenhangend aanbod van toegankelijke hulp en 
ondersteuning te organiseren en gespecialiseerde vormen van zorg efficiënter in te zetten. De 
decentralisatie van de jeugdzorg biedt gemeenten de mogelijkheid om zorg en ondersteuning aan 
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jeugdigen en gezinnen op een andere manier vorm te geven. Door de decentralisatie zijn 
gemeenten immers beter in staat om – afgestemd op de lokale situatie – maatwerk te leveren en 
verbindingen te leggen tussen onderwijs, zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en 
inkomen, sport en veiligheid. De inhoudelijke kanteling dient bij de decentralisatie dan ook 
nadrukkelijk als doelstelling meegenomen te worden. 
 
De nadruk komt te liggen op de opvoeding in het gezin, de basisvoorzieningen, ondersteuning en 
lichte vormen van hulpverlening. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van gezinnen en hun 
omgeving staan centraal en daar waar nodig aangevuld met (professionele) ondersteuning of 
hulp. Er zal worden gezocht naar de meest passende ondersteuning die zo licht mogelijk, zo kort 
mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis is. Vroegtijdige (lichte) ondersteuning kan in veel gevallen 
voorkomen dat problemen verergeren en er een beroep gedaan wordt op zware hulpverlening. 
Voor ernstige problematiek zal voldoende (zware) hulpverlening beschikbaar moeten zijn. Deze 
zal alleen waar nodig worden ingezet. 
 
In onderstaande tabel is in beeld gebracht hoe de verantwoordelijkheid voor jeugdbeleid en 
jeugdzorg er tot 2014 uitzag en hoe dit er vanaf 2015 uitziet.  
 
Figuur 1.3 Verantwoordelijkheidsverdeling jeugdzorg voor en na de decentralisatie 

Wat Soort zorg Verantwoordelijkheid 
vóór 2015 

Verantwoordelijkheid 
vanaf 2015 

Amplitie (versterken)  
 

preventief 

 
 

gemeente 

 
 
 
 
 
 
 
 

gemeente 

Preventie 
Opvoed- en 
opgroeiondersteuning / 
Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) 
Jeugdgezondheidszorg   
Licht ambulante zorg   
Ambulante jeugdzorg   
Dagbehandeling jeugdzorg   
Vrijwillige residentiële 
jeugdzorg 

 
 

 

Spoedeisende jeugdzorg  provincie  
Pleegzorg  curatief   
Gesloten jeugdzorg    
Jeugdbescherming    
Jeugdreclassering     
Jeugd-LVB  AWBZ  
Jeugd-GGZ  Zorgverzekeraar  
PGB (jeugd-LVB of jeugd-
GGZ) 

 AWBZ  

 
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten dus verantwoordelijk voor de totale uitvoering 
van zowel de preventieve alsook de curatieve jeugdzorg. De gemeenten krijgen de regie over alle 
jeugdhulp met een korting ten opzichte van de middelen die hier nu voor worden ingezet. Het Rijk 
verwacht dat gemeenten met minder middelen toe kunnen, omdat ze efficiënter kunnen werken 
en geacht worden meer in te kunnen zetten op preventie. De bezuinigingsslag kan alleen 
gemaakt worden als, waar nodig, sneller zo licht mogelijke en de voor het gezin meest passende 
ondersteuning wordt geboden, om zo de zwaardere en dus duurdere zorg in een later stadium te 
voorkomen.  
 
In het nieuwe stelsel krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg, 
de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Deze 
verantwoordelijkheid wordt in de wet vormgegeven als zorgplicht voor de gemeente, als 
jeugdhulpplicht. 
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Gemeenten formuleren visie en beleid over hoe zij de transformatie van de jeugdzorg op een 
efficiënte manier lokaal gaan invullen en zich op deze grote verantwoordelijkheid gaan 
voorbereiden. De gemeente wordt geacht een samenhangend beleid te voeren en te zorgen voor 
afstemming en samenwerking met onderwijs, zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en 
inkomen en sport en veiligheid.  
 
Dit houdt ook in dat wordt ingezet op vroegtijdige ondersteuning en integrale hulp enerzijds én op 
het mobiliseren van de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van jeugdigen en hun ouders 
anderzijds. Dit alles willen we zoveel mogelijk lokaal organiseren waarbij de vraag vanuit ouders 
en kinderen leidend is.  
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Hoofdstuk 2 Preventief jeugdbeleid en de doelstelling 

2.1 Preventief en integraal beleid 
Preventief beleid staat voor het voorkomen van problemen en voorkomen dat problemen 
verergeren. Preventief jeugdbeleid omvat algemene voorzieningen waarvan jeugdigen 
gebruikmaken bij het opgroeien, zoals speelterreinen en de bibliotheek én de speciale 
voorzieningen voor kinderen en jongeren zoals peuterspeelzalen, onderwijs en jeugd- en 
jongerenwerk. Preventief jeugdbeleid gaat ook over preventieve ondersteuning: vroegtijdig 
signaleren en ondersteunen van kinderen en hun ouders bij het opvoeden en het opgroeien. 
 
Preventief jeugdbeleid is levensloopbestendig. Aan elke leeftijdsgroep (0-4 jaar, 4-12 jaar, 12-18 
jaar en 18-23 jaar) besteedt het beleid aandacht, met in de uitvoering extra aandacht voor de 
overgangsfasen, zoals de overgang van voorschoolse voorziening naar basisschool, van 
basisschool naar voortgezet onderwijs en de overgang van leren naar werken.  
 
Preventief jeugdbeleid beperkt zich niet tot één domein of tot één beleidsterrein, maar beslaat alle 
levensgebieden. De ontwikkeling van de jeugdige tot zelfstandige en actieve volwassene vraagt 
verzorging en opvoeding, spelen en naar school gaan, sociale activiteiten en sporten, wonen en 
werken. Preventief jeugdbeleid omvat alle aspecten van het leven van een jeugdige en legt 
verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen en domeinen. Dit zijn jeugdbeleid, 
jeugdzorg en (passend) onderwijs; veiligheid en sociale zaken; inrichting van de ruimte; sport, 
cultuur, welzijn en gezondheidszorg. Preventief jeugdbeleid is dus bij uitstek integraal beleid. 
 
We werken aan een preventief jeugdbeleid 2015 – 2018 dat ‘transitie- en transformatieproof’ is: 
-  maatregelen en voorzieningen worden waar mogelijk preventief ingezet; 
-  we gaan uit van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk om hen heen; 
-  we gaan meer ontzorgen en normaliseren; 
-  we ondersteunen en stimuleren burgers om meer zelf te doen en meer samen te werken met 

organisaties. Ook samenwerking tussen organisaties hoort daar bij; 
-  we ondersteunen initiatieven die bijdragen aan het versterken van een krachtige lokale 

gemeenschap. 
 
De percentages in de jeugdzorgpiramide1 zijn al tientallen jaren dezelfde. Voor vijfentachtig 
procent van de kinderen geldt dat het goed gaat met hun ontwikkeling en dat hulpverlening niet 
nodig is. Voor ongeveer tien procent van de kinderen is hulp in de vorm van een korte interventie 
noodzakelijk. Een groep van vijf procent krijgt intensieve, gespecialiseerde hulp. Het overgrote 
deel van het geld gaat naar zorg aan kinderen die zich bevinden in de top van de piramide, zoals 
naar scholen voor speciaal onderwijs en residentiële voorzieningen in de jeugdzorg. Preventief 
jeugdbeleid is er voor alle kinderen: voor de 85% waarmee het goed gaat en voor de 10% voor 
wie zo nu en dan tijdelijke ondersteuning nodig is. En juist ook de vijf procent uit de top van de 
piramide heeft baat bij een goede leefomgeving.  
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
              
  

                                                      
1 Piramide van Sprague en Walker (2002).  

5% 

10% 

85% 
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De transformatie is gericht op het zodanig versterken van de leefomgeving dat minder kinderen 
hoeven in te stromen in zwaardere interventies (de 5% in de top van de piramide), dat de groep 
waarmee het gewoon goed gaat groter wordt (nu 85%) en er verminderde noodzaak is voor inzet 
van specifieke ondersteuning. Het topsegment van de piramide zal daarmee afnemen. In deze 
nota komt met name het versterken van de basis, de jongeren, de ouders en de leefomgeving, 
aan de orde. 
 
Bij transitieproof – en dus toekomstbestendig – beleid worden relevante personen en organisaties 
betrokken: uitvoerende organisaties; medebeleidsmakers, zoals provincie en andere gemeenten, 
en ook de doelgroep: kinderen, jongeren en hun ouders.  

2.2 Doelstelling en uitgangspunten jeugdbeleid 

2.2.1 Doelstelling 
 
Hoofddoelstelling: Het jeugdbeleid in Nunspeet heeft tot doel alle kinderen en jongeren van -9 
maanden tot 23 jaar de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige 
medeburgers die, met respect voor anderen, actief deelnemen aan het sociale, economische en 
culturele leven. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding. Waar nodig krijgen 
kinderen en jongeren daarbij extra ondersteuning en/of sturing. 
 
Vanuit deze hoofddoelstelling zijn de volgende te realiseren maatschappelijke effecten 
geformuleerd: 
 
1. Jeugdigen in de gemeente Nunspeet groeien fysiek gezond op. 
2. Jeugdigen in de gemeente Nunspeet zijn psychisch gezond. 
3. Jeugdigen in de gemeente Nunspeet hebben een comfortabel en prettig leven. 
4. Jeugdigen in de gemeente Nunspeet voelen zich thuis veilig. 
5. Jeugdigen in de gemeente Nunspeet kennen een positieve persoonlijke ontwikkeling. 
6. Jeugdigen in de gemeente Nunspeet zijn financieel zelfredzaam. 
7. Er zijn voldoende voorzieningen voor jeugdigen in de gemeente Nunspeet. 
8. Jeugdigen in de gemeente Nunspeet leven in een kindvriendelijke woonomgeving. 
9. Jeugdigen in de gemeente Nunspeet voelen zich betrokken bij hun omgeving. 
10. Nunspeet kent een passend aanbod van (opvoedings)ondersteuning. 
 
In hoofdstuk 5 worden de beleidsdoelstellingen genoemd die worden gehanteerd om deze 
effecten te realiseren. De resultaten, prestaties en ureninzet van de jeugdwelzijnsorganisaties 
sluiten op deze effecten en beleidsdoelstellingen aan.   
 
Het opgroeien en de ontwikkeling tot een verantwoordelijke volwassene is een jarenlang proces. 
Voor alle jeugdigen geldt, dat ze een stimulerende leefomgeving nodig hebben om zich goed te 
kunnen ontwikkelen. Ouders zijn voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren het 
eerstverantwoordelijk. Veel kinderen worden als vanzelf groot en hebben voldoende aan 
stimulansen en de beschikbare voorzieningen, een klein deel heeft incidenteel of structureel extra 
hulp en ondersteuning nodig. 

2.2.2 Uitgangspunten 
We willen een positief perspectief voor de jeugd scheppen en kiezen daarom bewust voor een 
positieve insteek: uitgaan van de eigen kracht, talenten en inzet van jongeren en hun 
leefomgeving. We zien de actualisering en het transitie- en transformatieproof maken van het 
jeugdbeleid als een blijvend en continu proces omdat maatschappelijke ontwikkelingen 
voortdurende aanpassing noodzakelijk maken.  
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Aanpassingen die ook samenhangen met de wijze waarop jongeren hun leven invullen, omdat er 
nieuwe inzichten ontstaan, andere instrumenten ontwikkeld worden en er steeds meer informatie 
komt over de effectiviteit van bepaalde maatregelen.  
 
Onze ambitie is om het preventief jeugdbeleid duurzaam en toekomstbestendig te verankeren, 
continu te ontwikkelen en te actualiseren. Een voorwaarde daarvoor is een constante 
communicatie met het veld en de doelgroep, voortdurend informeren van de burger, monitoren 
van de uitvoering en resultaten en evaluatie van de beleidsvoornemens. Dit is een continu proces.  
 
Het preventief jeugdbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 
 Het welzijn van het kind staat centraal in het jeugdbeleid.  
 Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. 
 Er is een goede integrale afstemming van alle beleidsterreinen en activiteiten die van belang 

zijn voor kinderen en jongeren. 
 Er is een goede afstemming met de organisaties die betrokken zijn bij kinderen en/of jongeren. 
 Jongeren worden actief betrokken bij de uitwerking van het integraal jeugdbeleid  
 Het integraal jeugdbeleid is gericht op alle kinderen en jongeren tot 23 jaar, met extra 

aandacht voor bepaalde risicogroepen. 
 Er wordt aangesloten bij regionale ontwikkelingen op het gebied van jeugdbeleid en jeugdzorg.  
 Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de interne organisatie en aansturing en zijn bereid 

tot samenwerking. 
 

  



- 15 - 

 

Hoofdstuk 3 Organisatorische borging en de rol van de gemeente 

3.1 De rol van de gemeente 
De gemeente is verantwoordelijk voor een samenhangend lokaal beleid voor alle jeugdigen van 0 
tot 23 jaar. De gemeente regisseert en faciliteert. Dit betekent dat de gemeente ervoor zorgt dat 
professionals rondom een kind goed samenwerken waardoor het kind en de ouders, indien nodig, 
adequaat steun krijgen en geholpen worden bij het opvoeden en opgroeien. De afspraken tussen 
de partijen moeten helder, eenduidig en resultaatgericht zijn. Acties van de verschillende 
instellingen moeten op elkaar zijn afgestemd om te bevorderen dat kinderen hun reis naar de 
volwassenheid op een goede manier kunnen volbrengen.  
 
De gemeente neemt vanuit de genoemde verantwoordelijkheid meerdere rollen in. Het accent ligt 
op regisseren en faciliteren. In een enkel geval neemt de gemeente een stimulerende rol in.  
 
Regisseren vraagt doelgerichtheid, bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, 
sturen op het proces: toezicht op de voortgang, alertheid, enthousiasmeren en kritisch kijken naar 
de eigen prestaties en die van anderen. Corrigeren op de inhoud: bijsturen waar dat nodig is. Met 
overleg, communicatie, monitoring en evaluatie is dat haalbaar. 
 
Faciliteren richt zich op regelgeving en subsidies, maar ook op informatie en inzet van middelen 
als (tijdelijke) financiële ondersteuning en (tijdelijke) inzet van menskracht.  
 
Soms stimuleert de gemeente initiatieven voor samenwerking en neemt vervolgens afstand ten 
opzichte van de uitvoering. De gemeente stuurt ook door middel van convenanten en 
uitvoeringsovereenkomsten. In de optimale situatie worden op deelterreinen jaarplannen en 
uitvoeringsplannen gemaakt en worden de resultaten gemonitord. 
 
Jeugdbeleid vraagt een integrale samenwerking en interactieve aanpak. Wanneer de gemeente 
Nunspeet de regierol op een sterke wijze wil neerzetten, zal zij pro-actief te werk moeten gaan. 
Afstemming binnen de gemeente is een voorwaarde voor integraal werken. We moeten werken 
aan samenhang tussen verschillende beleidsterreinen, tussen alle gemeentelijke sectoren die 
direct of indirect met jeugd te maken hebben. Hetzelfde geldt voor het overleg met de partners in 
het veld. Bij het jeugdbeleid zijn veel organisaties betrokken. Het is de taak van de gemeente om 
te zorgen dat heldere afspraken worden gemaakt en dat gewerkt wordt aan het realiseren van 
gemeentelijke ambities in het jeugdbeleid. Zijn alle relevante personen en organisaties betrokken, 
inclusief de doelgroep(en)? Het mobiliseren van competenties binnen die organisaties en de 
lokale gemeenschap is een uitdaging voor de gemeente.  

3.2 Regie in de praktijk 
De regierol in het jeugdbeleid wordt op meerdere niveaus vormgegeven: 
 bestuurlijke regie 
 beleidsregie 
 uitvoerende regie 

 
Op bestuurlijk niveau is de portefeuillehouder Jeugd en Gezin verantwoordelijk voor het binden 
van partijen (intern en extern met de strategische beleidspartners) aan de gezamenlijke ambitie, 
aan de samenwerking en aan de manier waarop de doelen bereikt gaan worden.  
 
De gemeenteraad stelt de kaders voor het preventief jeugdbeleid en jeugdzorg vast en controleert 
jaarlijks de voortgang en de feitelijke uitvoering van het beleid. Uitvoeringsprogramma’s op 
onderdelen zijn een taak van het college. De raad wordt hierover geïnformeerd. Voorstellen met 
(grote) budgettaire gevolgen worden voorgelegd aan de raad. 
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Beleidsregie heeft betrekking op de taken van de beleidsambtenaar. De beleidsmedewerkers 
onderhouden intern en extern het contact ten behoeve van de samenhang tussen 
beleidsonderwerpen en de samenwerking in de uitvoering daarvan.  
De praktijk van aansturing van de uitvoerende organisaties is divers. Met sommige organisaties 
bestaat een financiële (subsidie)relatie. De gemeente kan daar invloed uitoefenen op inzet, 
doelen, doelgroep en de samenwerking met anderen. Organisaties waar geen financiële relatie 
mee is moeten eerder worden verleid om actief mee te werken aan de doelen die de gemeente 
voor ogen heeft. Dit vereist een actieve houding voor het delen van informatie, ondersteunen van 
nieuwe plannen, het stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen organisaties en het 
monitoren van beleidseffecten van beleidsmaatregelen. 
 
Regie op uitvoerend niveau. Dit betreft met name de inzet van ondersteuning, hulp en zorg. Op 
uitvoerend niveau is het van belang om rond het kind en gezin met elkaar af te stemmen. De 
gemeente zorgt voor goede afspraken over afstemming (zodat er geen kind tussen wal en schip 
raakt), informatie-uitwisseling en terugkoppeling. De concrete uitvoering van activiteiten om de 
geformuleerde doelen en resultaten te behalen is belegd bij de uitvoerende organisaties. Samen 
met de uitvoerende organisaties zorgen we voor een samenhangend aanbod van algemene en 
preventieve activiteiten.  
 
De regie is succesvol en transitieproof wanneer partners in het veld samenwerken, hun aanbod  
afstemmen rondom het kind en de middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Succesvol 
betekent ook dat de gemeente goed op de hoogte is, weet wat de resultaten zijn en zo nodig 
bijtijds kan bijsturen. 

3.3 Overlegstructuur onderwijs- en jeugdbeleid 
In de afgelopen jaren is de overlegstructuur voor onderwijs- en jeugdbeleid opnieuw 
vormgegeven. Deze overlegstructuur heeft gezorgd voor afstemming, uitwisseling en het creëren 
van draagvlak bij de werkzaamheden van de betrokken organisaties. Ook zorgt de 
overlegstructuur voor helderheid over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende 
werk- en stuurgroepen. De overlegstructuur is als bijlage toegevoegd (bijlage 1).  
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Hoofdstuk 4 Transformatieproof jeugdbeleid 
 
In dit hoofdstuk kijken we naar de toekomst. De nabije toekomst waarin we het preventief 
jeugdbeleid transformatieproof gaan uitvoeren. Bij die uitvoering staat de eigen 
verantwoordelijkheid voorop, die van de jeugd zelf en die van de ouders. Alle beleidsmaatregelen 
zijn er op gericht die eigen verantwoordelijkheid te versterken, daar vroegtijdig en preventief op in 
te zetten. Helder staat ons voor ogen dat ook binnen scholen, buurten, kerken en 
sportverenigingen, belangrijke volwassenen de opvoeding van kinderen dragen. Met een betere 
sociale cohesie in de samenleving en in de buurten is de leefomgeving van kinderen en jongeren 
gediend en worden signalen eerder opgepakt. Dit is een versterking van de pedagogische civil 
society. 
 
In dit hoofdstuk staan voor een aantal voor het jeugdbeleid relevante thema’s de voornemens en 
ambities voor de komende jaren. Het is de opdracht voor het gemeentelijk beleidsniveau om deze 
voornemens integraal en per beleidsterrein te vertalen in uitvoeringsplannen in nauwe 
samenwerking en afstemming met de doelgroep en het veld. Daar ligt ook de opdracht om het 
beleid aan te passen aan de actualiteit en veranderingen in de samenleving. 
 
Voor een effectief preventief jeugdbeleid is het van belang beschermende en risicofactoren te 
formuleren die leidend zijn bij de invulling en uitvoering van dat beleid. In 2015 zullen daarom 
beschermende en risicofactoren worden opgesteld, waar de programma’s van ons preventief 
jeugdbeleid aan worden getoetst. Ook gaan we in 2015 in kaart brengen wat de meest 
voorkomende problemen zijn onder de Nunspeetse jeugdigen. 
 
Zoals in hoofdstuk 2 reeds werd gesteld, heeft het gemeentelijk jeugdbeleid tot doel alle kinderen 
en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen tot 
zelfstandige medeburgers die, met respect voor anderen, actief deelnemen aan het sociale, 
economische en culturele leven. In het kader van die ontwikkeling zijn vijf voor het gemeentelijk 
jeugdbeleid relevante thema’s te onderscheiden:  
 
4.1 Ontwikkelen, opvoeden en beschermen 
4.2 Voorschoolse voorzieningen, onderwijs en participatie 
4.3 Gezondheid 
4.4 Veiligheid 
4.5 Vrijetijdsbesteding 
 
De voorgenomen beleidsmaatregelen moeten leiden tot een transformatieproof jeugdbeleid. 

4.1 Ontwikkelen, opvoeden en beschermen  
De gemeente ondersteunt de ontwikkeling, opvoeding en bescherming van de jeugd onder 
andere door de inzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het jeugd- en jongerenwerk. 

4.1.1 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Rol en functie van het CJG 
In het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en 
professionals welkom met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Het CJG heeft als 
doel het bevorderen van de gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen. De vier 
kerntaken van het CJG zijn: 
 
1. Signaleren, analyseren en indien nodig gespecialiseerde hulp inschakelen. 
2. Ondersteuning en dienstverlening bieden, zoals voorlichting, advies/consultatie, informatie en 

hulp. 
3. Integrale zorg organiseren. 
4. Monitoren, screenen en vaccineren. 
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Het CJG is in 2010 gestart als een netwerkorganisatie bestaande uit Icare, GGD, 
schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg/SGJ, MEE Veluwe en jeugd- en jongerenwerk 
(Straathoekwerk, Landstede Welzijn en SPCJ Radix). Taken van het CJG volgens de ‘oude’ Wmo 
waren: jeugdgezondheidszorg (JGZ), informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulp, licht-
pedagogische ondersteuning, coördinatie van zorg, verbinding met hulp van Bureau Jeugdzorg 
en zorgadviesteams. 
 
In januari 2014 is het CJG uitgebreid met een aantal zorgaanbieders om zo voldoende expertise 
in huis te halen om de toegang tot de niet vrij toegankelijke jeugdzorg te kunnen realiseren en 
meer korte ambulante gezinsondersteuning te kunnen bieden. Doel is dat deze 
basisteammedewerkers samen worden ondergebracht in een onafhankelijke organisatie, los van 
hun moederorganisatie, gecoördineerd vanuit de gemeente. Het lokaal basisteam CJG is nu een 
team van bijna twintig medewerkers (artsen, verpleegkundigen, generalisten met elk hun eigen 
specialisatie en een gedragswetenschapper), dat wordt ondersteund door de coördinator CJG. De 
uitbreiding was een voorbereiding op de transformatie van de jeugdzorg.  
 
Vanaf 2015 vormt het CJG namelijk ook de formele toegang tot de niet-vrij toegankelijke 
(zwaardere) vormen van jeugdzorg. Dit betekent tevens een nieuwe organisatievorm van het 
CJG. De netwerkstructuur binnen het CJG wordt losgelaten en medewerkers uit de verschillende 
organisaties worden ondergebracht binnen het CJG. Het CJG zelf zal wel werken als 
netwerkorganisatie, die vooral ook veel afstemming heeft met de lokale basisvoorzieningen. 
Vooral de voorschoolse voorzieningen, de scholen en het jeugd- en jongerenwerk, maar ook de 
overige basisvoorzieningen, worden gezien als belangrijke partners in de signalering, verwijzing 
en (lichte) ondersteuning van jeugdigen.   
 
De frontofficetaak van het CJG houdt op waar niet vrij toegankelijke hulp nodig is op het terrein 
van jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en hulp aan jeugdigen met een (licht) verstandelijke 
beperking. Ook de officiële justitiële taken van jeugdbescherming en jeugdreclassering liggen 
buiten het directe werkingsgebied van het CJG, maar ze heeft daar wel haar verbindingen en ook 
een eigen actieve taak als het gaat om preventie en nazorg (de jeugdige begeleiden in zijn/haar 
'hoe doe ik het beter'-plan). Waar mogelijk ligt de casusregie bij het basisteam CJG, tenzij sprake 
is van dwang. Als de casusregie wordt overgedragen naar een gecertificeerde instelling is dit in 
principe zo kort mogelijk.  
 
Om haar functie als ‘toegangspoort’ goed uit te kunnen voeren, hebben de medewerkers van het 
CJG in 2014 een opleidingstraject doorlopen (CareAcademy Veluwe). De medewerkers van het 
basisteam CJG zijn (mede daardoor) nu meer generalist en blijven op onderdelen specialist. Er 
wordt zo veel mogelijk gewerkt met vaste contactpersonen, zowel voor gezinnen (in de vorm van 
casusregisseurs) als voor scholen, huisartsen en andere netwerkpartners.  
 
In geval van meervoudige problematiek wordt niet alleen binnen de jeugdzorgketen naar een 
oplossing gezocht, maar wordt, waar gewenst, de verbinding gelegd met Wmo, Participatie en 
Passend Onderwijs om indien mogelijk te komen tot 1 gezin – 1 plan. Deze werkwijze moet in de 
komende jaren meer vorm krijgen. 
 
Bereikbaarheid 
Het CJG is op werkdagen telefonisch, digitaal en fysiek bereikbaar. Jongeren kunnen daarnaast 
binnenlopen bij het jeugd- en jongerenwerk van SPCJ Radix, Landstede Welzijn en 
Straathoekwerk. Daarnaast werken de medewerkers van het CJG zo veel mogelijk 
vindplaatsgericht, dus op de scholen, op de peuterspeelzalen en waar gewenst bij gezinnen thuis. 
Buiten kantoortijden is er voor spoed een telefonische bereikbaarheid geregeld.   
 
Samenwerking met huisartsen 
Extra aandacht vraagt de afstemming met huisartsen. In de Jeugdwet is opgenomen dat 
huisartsen rechtstreeks kunnen verwijzen naar niet-vrij toegankelijke zorgaanbieders. Dit is nuttig 
en efficiënt wanneer volledig duidelijk is welke verwijzing moet plaatsvinden. Nauwe 
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samenwerking met het basisteam CJG (en omgekeerd) is echter zeer wenselijk, zeker in geval 
van twijfel of bij complexe problematiek.  
 
Elke huisarts krijgt een vaste contactpersoon binnen het basisteam CJG en er worden heldere 
afspraken gemaakt rondom afstemming/ondersteuning vanuit het basisteam CJG en 
verwijzingen.  
 
Samenwerking met voorschoolse voorzieningen en scholen 
Het CJG werkt intensief samen met voorschoolse voorzieningen en met het onderwijs. Zij hebben 
een vaste contactpersoon binnen het basisteam CJG en er worden heldere afspraken gemaakt 
rondom afstemming/ondersteuning vanuit het basisteam CJG en verwijzingen. Waar mogelijk en 
wenselijk wordt vindplaatsgericht door het CJG gewerkt.  
 
Samenwerking met jeugd- en jongerenwerk 
Het jeugd- en jongerenwerk blijft zeer nauw verbonden aan het CJG en vormt voor jongeren, 
naast algemene activiteiten, de primaire toegang voor informatie, advies en lichte ondersteuning.  
 
Zorg- en adviesteams  
Er zijn twee zorg- en adviesteams: 12- en 12+. Dit zijn multidisciplinaire overleggen waarbij door 
middel van cliëntbespreking wordt getracht te komen tot een juiste probleemstelling om zodoende 
in afstemming en samenwerking een goede verwijzing te kunnen plegen voor een adequate 
aanpak, toegesneden op de persoon en zijn omstandigheden. Na behandeling van de casus zal 
indien nodig een casemanager worden benoemd. Beide overleggen vinden eens per zes weken 
plaats.  
 
De CJG-coördinator fungeert als voorzitter van het 12- overleg. Verder nemen aan het 12- 
overleg deel: Stimenz, de GGD, MEE Veluwe, Bureau Jeugdzorg, Icare, Schoolmaatschappelijk 
werk en Straathoekwerk. 
Incidenteel schuiven andere partners aan zoals de betrokken voorschoolse voorziening / school, 
politie of leerplicht. 
 
De Straathoekwerker fungeert als voorzitter van het 12+ overleg. Verder nemen aan het 12+ 
overleg deel: de leerplichtambtenaar, Stimenz, Landstede Welzijn, SPCJ Radix, de GGD, Tactus 
verslavingszorg, Onderwijs, Politie Nunspeet, MEE Veluwe, jeugdreclassering, WIW-consulente 
van de gemeente, Iriszorg en Bureau Jeugdzorg. 
 
Ook worden in het 12+ overleg trends onder jongeren besproken en kan indien gewenst advies 
worden uitgebracht aan beleidsmakers bij de gemeente. In 2013 was er extra aandacht voor 
alcoholmisbruik (nieuwe wetgeving) en gameverslaving. 
 
Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur van het CJG wordt de samenstelling van de 
zorgadviesteams opnieuw bezien. 
 
Verwijsindex Nunspeet 
Professionals kunnen via de verwijsindex Noord-Veluwe (Verino) hun naam elektronisch koppelen 
aan het kind of de jeugdige bij wie zij vanuit hun dagelijks werk betrokken zijn. Dit doen ze door 
een signaal af te geven via een website. Als een andere professional dat voor hetzelfde kind ook 
doet, ontstaat er een match en kan er inhoudelijke afstemming plaats vinden. Op die manier wordt 
er gewerkt aan het motto: 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur. Het aantal gebruikers van dit instrument 
is de afgelopen jaren gestegen, evenals het aantal ‘matches’. Wel is geconcludeerd dat de 
verwijsindex niet op uniforme wijze wordt gebruikt. In regionaal verband worden heldere 
afspraken gemaakt over het gebruik van de verwijsindex door alle betrokken partijen.  
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4.1.2 Jeugd- en jongerenwerk (JJW) 
Het doel van het jeugd- en jongerenwerk (JJW) is het bieden van een laagdrempelig en preventief 
activiteitenaanbod in de buurt, het bevorderen van jongerenparticipatie en jongeren activeren, het 
signaleren van problemen bij jongeren en het voorkomen van problemen die worden veroorzaakt 
door jongeren. Ook signaleert het jeugd- en jongerenwerk trends onder jongeren, wat zeer 
relevant is voor de beleidsontwikkeling.  
 
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning ontvangen de drie welzijnsorganisaties 
voor jeugd in de gemeente Nunspeet, namelijk Landstede Welzijn en Stichting Protestants 
Christelijk Jeugdwerk (SPCJ) Radix al jarenlang gemeentelijke subsidie voor de uitvoering van 
activiteiten voor het welzijn van de jeugd. Gezamenlijk met Straathoekwerk Nunspeet vormen zij 
het Nunspeets jeugd- en jongerenwerk. Taken van het jeugd- en jongerenwerk zijn onder andere: 
belangenbehartiging voor jeugdigen, talentontwikkeling (vooral bij jongeren uit lagere sociaal-
economische klassen), eigen kracht van jeugdigen versterken en het netwerk rondom jongeren 
versterken.  
 
SPCJ Radix en Landstede Welzijn richten zich met name op het aanbieden van laagdrempelige 
activiteiten waar alle jeugdigen van 4-23 jaar aan mee kunnen doen. De activiteiten worden zowel 
op locatie aangeboden, maar ook outreachend (op straat/speelveldjes, op scholen, etc.) en 
bedienen de verschillende leeftijdsgroepen. Er wordt extra aandacht besteed aan de signalering 
van mogelijke problemen bij jeugdigen en er is extra aanbod voor kwetsbare jongeren en 
risicogroepen.  
 
Straathoekwerk richt zich met name op de risicojongeren (12+) en zet in op het voorkomen van 
overlast op straat en verslavingspreventie. Straathoekwerk vangt ook een kwetsbare groep van 
18-27 jaar op met verslavingsproblematiek, schulden, e.d.  
 
De laatste jaren is extra ingezet op het uitbreiden van het activiteitenaanbod in de kleine kernen 
(met name in Elspeet en Hulshorst). Dit heeft ertoe geleid dat in Elspeet ook een fysieke locatie is 
geopend, deze is in eerste instantie tijdelijk, maar de mogelijkheden voor een permanente locatie 
worden onderzocht. 
 

Leerlingoverlegbreed (LOB) 
Sinds 2005 werken enkele basisscholen in de gemeente Nunspeet met een LOB. Dit wil 
zeggen dat leerlingen met problemen (casuïstiek) op de desbetreffende scholen worden 
besproken tijdens het Leerlingoverlegbreed. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is 
gestart met een pilot voor LOB op alle basisscholen in de gemeente Nunspeet. Een 
evaluatieverslag van deze pilot is in oktober 2013 ontvangen van de GGD-NOG. Het 
Bestuurlijk Overleg Onderwijs (BOO) heeft aangegeven de pilot te willen voortzetten in het 
schooljaar 2013-2014 om een beter beeld te krijgen van de effectiviteit van het LOB. Een 
evaluatie van de pilot in laatstgenoemd schooljaar wordt nog verwacht.  
  
Aan het LOB nemen deel: 
-  de intern begeleider (IB-er); 
- de orthopedagoog van de Schoolbegeleidingsdienst; 
-  de jeugdarts GGD; 
-  de jeugdverpleegkundige GGD en 
-  de schoolmaatschappelijk werker. 
 
Zo nodig wordt er later expertise bijgehaald en/of wordt doorverwezen. De zorg voor die 
leerlingen komt van de instanties die al binnen de school bekend zijn. Waar nodig wordt door 
de jeugdarts of het Schoolmaatschappelijk werk de link naar CJG ZAT 12- geborgd. Het CJG 
ZAT 12- blijft daarnaast bestaan omdat dit een wettelijke verplichting is; alleen de frequentie is 
aangepast. Inhoudelijk is het CJG ZAT 12- minder gericht op casuïstiek en meer op 
afstemming tussen de ketenpartners in de lokale samenwerking. 
\ 
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Verantwoordelijkheden 
Vorig jaar heeft de gemeente onder andere met de jeugdwelzijnsorganisaties en Straathoekwerk 
Nunspeet een inhoudelijke vernieuwingsslag gemaakt (ook bekend als Welzijn Nieuwe Stijl en de 
Kanteling) met twee speerpunten: het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het 
welzijnswerk en het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De 
gemeente is als regisseur verantwoordelijk voor een goed samenspel tussen de verschillende 
actoren. Een goede regisseur draagt dan ook zorg voor een versterking door verbinding. Op deze 
manier wordt het hoogste maatschappelijke rendement uit de beschikbare middelen gehaald. Bij 
uitvoering van deze regierol sluit de gemeente aan bij Welzijn Nieuwe Stijl. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het bepalen van de ‘wat’-vraag en bewaakt de hoofdlijnen. Het jeugd- en 
jongerenwerk is verantwoordelijk voor het bepalen van de ‘hoe’-vraag en voert het gemeentelijke 
beleid uit. Vanzelfsprekend is er een wisselwerking tussen de ‘wat’- en de ‘hoe’-vraag. De 
professional krijgt ook de ruimte om binnen de gestelde kaders in te spelen op ontwikkelingen in 
de samenleving en accenten te leggen binnen de werkzaamheden. Op grond van de 
deelverordening jeugd heeft de gemeente aan de hand van maatschappelijke effecten meerdere 
beleidsdoelstellingen geformuleerd voor de komende jaren. Het jeugd- en jongerenwerk geeft 
vervolgens invulling aan de ‘hoe’ vraag door het formuleren van resultaten. 
 
Aandachtspunten 
- Het jongerenwerk werkt zoveel mogelijk vraaggericht. Dit leidt ertoe dat jongerenwerk altijd in 

ontwikkeling is.  
- Het jeugd- en jongerenwerk benadrukt het belang van laagdrempelige, vaak 

vindplaatsgerichte, activiteiten om op die wijze in gesprek te komen met jongeren die 
problemen hebben. Veel aandacht wordt besteed aan preventieve interventies vanuit het 
jeugd- en jongerenwerk om jongeren vroegtijdig te ondersteunen en verergering van 
problemen te voorkomen. Zo zijn honderden jeugdigen begeleid via bijvoorbeeld Meidenwerk, 
Weerbaarheidstrainingen of (korte) individuele begeleidingsgesprekken. Ook wordt via de 
website van het Straathoekwerk ondersteuning en hulp geboden aan individuele jongeren.  

- In de komende jaren willen we beoordelen op welke wijze de samenwerking tussen jeugd- en 
jongerenwerk kan worden versterkt en worden geborgd in (nieuwe of aangepaste) doelen en 
resultaten over de periode vanaf 2016 e.v. Een van de doelen die de gemeente heeft 
opgenomen in de vernieuwde overeenkomst met het jeugdwelzijnswerk en Straathoekwerk 
Nunspeet (ingegaan op 1 januari 2014) heeft betrekking op jongerenparticipatie.  

 
Nazorg na jeugdzorg 
Het Straathoekwerk blijft verschillende jongeren na een behandeling of opname nog vaak een tijd 
volgen met de bedoeling om regressie (terugval) te voorkomen. In de meeste gevallen gebeurt dit 
in samenspraak met de behandelende instantie. Jongeren kunnen door een behandeling of 
opname wel veranderd zijn, maar hun oude omgeving is vaak niet veranderd en levert grote 
risico's op voor een terugval. 
 
De verantwoordelijkheid voor nazorg aan jongeren na detentie is nadrukkelijk een taak van de 
gemeente geworden. De taak van Straathoekwerk hierin is afstemmen en coördineren: wie doet 
wat en wanneer. Tevens gaat het om een uitermate goed signaleringsinstrument: hoe doet 
iemand het en met wie gaat hij/zij om. 

4.1.3 Armoedeproblematiek 
Er wordt nieuw minimabeleid ontwikkeld om de armoedeproblematiek het hoofd te bieden. Dit 
beleid zal ingaan in 2015. Wat ongewijzigd blijft is een bijdrage van €150 per gezinslid voor 
sociaal-culturele activiteiten voor inwoners van de gemeente met een inkomen tot 110% van de 
bijstandsnorm. Een gezin met kinderen krijgt dus voor elk kind tot 18 jaar €150. Dit bedrag kan 
breed besteed worden (sport, bladen, kranten, computer, abonnementen, muziek, etc.), maar 
moet binnen de categorie sociaal-culturele activiteiten vallen. De uitgaven moeten wel worden 
verantwoord. 
Ook zal er in 2015 een regeling komen waardoor het voor inwoners met een inkomen tot 110% 
van de bijstandsnorm mogelijk wordt een goede zorgverzekering af te sluiten voor het hele gezin.  
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4.2 Voorschoolse voorzieningen, onderwijs en participatie 

4.2.1 Voorschoolse voorzieningen  
De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van voldoende plaatsen voor voorschoolse 
educatie in aantal en in spreiding. In de gemeente Nunspeet zijn zeven gesubsidieerde 
peuterspeelzalen en één niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal aanwezig. Daarvan zijn zes 
peuterspeelzalen gevestigd in de kern Nunspeet (Peuterspeelzaal Randweg (Doomijn), 
peuterspeelzaal Troelstrastraat (Doomijn), peuterspeelzaal Kabouterhof (SPCP), Vlinderhof 
(SPCP) en peuterspeelzaal Spelenderwijs (Gereformeerde Gemeente). De niet-gesubsidieerde 
peuterspeelzaal De Boomhut (Stichting De Boomhut) is ook in de kern Nunspeet gevestigd. 
Daarnaast is een peuterspeelzaal Kapelweg (Doomijn) gevestigd in Hulshorst en peuterspeelzaal 
Klein Duimpje (Stichting Klein Duimpje) in Elspeet. Wat betreft de kinderopvang is Stichting 
Kinderopvang Nunspeet in de gemeente Nunspeet gevestigd. Deze kinderopvangorganisatie 
heeft drie locaties in de kern van Nunspeet; villa Kris-Kras, villa Groen, villa Sterrewacht en villa 
Lavendel.  
 
Met betrekking tot deze voorschoolse voorzieningen wil de gemeente Nunspeet kwalitatief goed 
en pedagogisch en didactisch hoogwaardige voorschoolse voorzieningen realiseren voor 0- tot 4-
jarigen met een leeromgeving waar ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal staan. 
Deze voorschoolse voorzieningen hebben een preventieve en signalerende functie, volgen de 
ontwikkeling van jonge kinderen en werken nauw samen met het onderwijs en andere 
ketenpartners.  
 
Alle kinderen kunnen op bij de daartoe aangegeven locaties extra ondersteuning krijgen, om waar 
mogelijk achterstanden te voorkomen of te verkleinen. Door onder meer een VVE-programma 
aan te bieden, hopen wij zoveel mogelijk onderwijsachterstanden op het gebied van taal, sociale 
omgang en cognitieve ontwikkeling te voorkomen of terug te dringen. Om problemen in de latere 
schoolloopbaan te voorkomen, spant de gemeente zich extra in voor de jongste kinderen. 
Kinderen die bij het begin van hun schoolloopbaan al een achterstand hebben opgelopen, halen 
dat vaak niet (volledig) meer in en zijn potentiële kandidaten voor het voortijdig schoolverlaten en 
jeugdoverlast met alle bijbehorende kosten.  
 
Samen met partijen zal de gemeente in overleg treden over een overdrachtsprotocol en 
overdrachtsformulieren van de voorschool naar de basisschool en van het primair naar het 
voortgezet onderwijs (mede via bestaande samenwerkingsverbanden).  
 
We gaan per leeftijdscategorie vanuit preventief oogpunt kijken naar wat de meest effectieve 
manier is om ouders te betrekken en concentreren ons op de ouders van kinderen met 
(dreigende) achterstand. Hiertoe gaan we de afstemming van de opvoedingsprogramma’s met 
het CJG en overige organisaties die zich met jeugdigen bezighouden versterken.  

4.2.2 Onderwijs  
In de gemeente Nunspeet zijn achttien scholen voor primair onderwijs, waaronder een school 
voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook is er één 
school voor voortgezet onderwijs.  
 
Het onderwijs is de plek waar kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen, waar zij andere 
kinderen ontmoeten, waar wordt gewerkt aan een goed pedagogisch-didactisch klimaat dat 
bijdraagt aan een goede ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast is de school heel belangrijk 
voor signalering van (mogelijke) problemen en is juist de leerkracht in veel gevallen de persoon 
waar ouders met opgroei- en opvoedvragen naartoe gaan. En op grond van de Wet meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling (zie hierover ook 4.4.2) zijn onderwijsorganisaties 
verplicht een stappenplan te hebben waarin staat hoe de professional hoort om te gaan met het 
signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gebruik van de meldcode 
is, ook in de komende jaren, zeer belangrijk voor het onderwijs.  
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De ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren worden in en via het onderwijs 
versterkt. Als gemeente willen we zorgen voor bevordering van een goede schoolloopbaan, en 
een doorgaande leer- en zorglijn. Het aantal schoolverlaters wordt teruggedrongen en het aantal 
jongeren met een startkwalificatie stijgt. Om deze doelen te bereiken wordt de verbinding tussen 
zorg en onderwijs versterkt.  
De Wet passend onderwijs wordt vanaf 1 augustus 2014 gefaseerd ingevoerd. Met de invoering 
van Passend Onderwijs wordt het zorgsysteem op school ingrijpend veranderd. Passend 
Onderwijs kan niet zonder passende zorg. Oorzaken van leer- en ontwikkelingsproblemen van 
kinderen en jongeren zijn vaak niet eenduidig aanwijsbaar. Een geïntegreerde aanpak vanuit 
onderwijs en zorg die uitgaat van de eigen regie van jeugdige en ouders biedt de beste kansen 
om belemmeringen op te heffen. 
 
Scholen zijn belangrijke vindplaatsen en tevens een plaats waar ondersteuning aan jeugdigen 
en/of gezinnen kan worden uitgevoerd. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste personen per 
school. Door de aanwezigheid van bekende gezichten, zijn de lijnen kort en is de drempel om een 
professional erbij te halen lager. Daarnaast staan, in de zorg voor kinderen, gemeente en de 
samenwerkingsverbanden van het onderwijs naast elkaar. Er ligt een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting. We gaan met elkaar afspraken maken hoe de 
verbinding plaatsvindt en hoe we gebruik kunnen maken van elkaars expertise op het gebied van 
zorg voor kinderen en jongeren.  
 
Specifieke aandacht geven we aan vormgeving van een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda. De 
lokale educatieve agenda vormt een kader voor gemeenten, schoolbesturen en steeds meer 
andere organisaties voor overleg en samenwerking. De agenda is gebaseerd op het principe van 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid van de gemeenten en de schoolbesturen. Om te komen tot 
een goede LEA voor de periode 2015-2018 worden de volgende stappen gezet: 
1. Formuleren van ambitie en visie.   
2. Analyseren van de huidige situatie van voorschoolse voorzieningen en het lokaal 

onderwijsveld.  
3. Gezamenlijk en in overleg met besturen voorschoolse voorzieningen, schoolbesturen en 

overige partners de beleidsagenda bepalen.  
4. Wederzijds verantwoording afleggen over inspanning en opbrengsten. 

4.2.3 Participatie 
Jongerenparticipatie 
Het is onze ambitie jongerenparticipatie hernieuwd en eigentijds in te richten. Jongerenparticipatie 
betekent het actief betrekken van kinderen en jongeren bij beleid, onderwijs, jongerenwerk, 
jeugdzorg, sport en cultuur. Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken, zal meer gebruik worden 
gemaakt van de mogelijkheden van de moderne media. Jongerenparticipatie draagt bij aan de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren én komt de kwaliteit van voorzieningen ten goede. De 
gemeente vindt het belangrijk dat jeugdigen in Nunspeet zich betrokken voelen bij hun omgeving 
en wil jongerenparticipatie borgen in de gemeentelijke beleidscyclus.  
 
We willen dat jongeren actief meedoen in de samenleving. Een belangrijke rol daarbij is 
weggelegd voor het Nunspeetse jeugd- en jongerenwerk. Vanuit hun professie zijn zij in staat om 
jongeren een platform en netwerk te bieden waarin zij hun eigen talenten kunnen ontwikkelen. In 
samenspraak met het Nunspeetse jeugd- en jongerenwerk willen we jongeren nog beter bereiken 
en inspraak van jongeren stimuleren.  
 
De gemeente is verplicht over een adviesorgaan te beschikken dat zich bezighoudt met de 
jeugdzorg. Om die reden is de Wmo-raad in 2014 opnieuw ingericht, met specifiek aandacht voor 
de jeugd. Vijf leden van de Wmo-raad hebben jeugdzorg in hun portefeuille en richten zich met 
name op de doelgroep jongeren. Maar naast de inzet van de Wmo-raad gaan we jeugdigen meer 
op incidentele basis betrekken bij het beleid, bij voorkeur over heel concrete zaken die hen ook 
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direct aangaan. Op basis van kortdurende, praktische thema’s gaan we de maatschappelijke 
participatie van jongeren bevorderen. 
 
Ook vrijwilligerswerk door jongeren is een belangrijke pijler als het gaat om jongerenparticipatie. 
Samen met het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet en het Nunspeetse jeugd- en jongerenwerk 
gaan we bekijken op welke manieren jongeren de komende jaren door het doen van 
vrijwilligerswerk een bijdrage kunnen en willen leveren aan de Nunspeetse samenleving. 
 
Vrijwilligerswerk 
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente een 
verantwoordelijkheid dat alle mensen in de samenleving kunnen meedoen. Een belangrijk 
uitgangspunt in het Wmo-beleid van de gemeente Nunspeet is dat de eigen kracht van burgers 
voorop staat. Bij een terugtredende overheid, die burgers aanspoort tot het nemen van (meer) 
eigen verantwoordelijkheid, heeft het vrijwilligerswerk een prominente en eigen gedefinieerde plek 
nodig. In de 
te behalen resultaten zetten we vooral in op het behouden en versterken van het sociale kapitaal, 
dat in de gemeente Nunspeet groot is. Dat kapitaal wordt op een effectieve manier betrokken, 
ingezet en versterkt. Ook ten aanzien van het verrichten van vrijwilligerswerk door jongeren. De 
gemeente wil voorwaarden scheppen voor een klimaat waarin vrijwillige inzet kan bloeien.  
 
Jeugdwerkloosheid 
De economische crisis gaat niet aan Nunspeet voorbij. Was jeugdwerkloosheid hier voorheen een 
nauwelijks bestaand fenomeen, nu zijn er jongeren die niet aan het werk komen. Het percentage 
werkzoekende werkloze Nunspeetse jongeren van 16 t/m 22 jaar lag in 2011 nog op 0,40%. In 
2012 was dit al 0,81%. Hoewel dit een zorgelijke ontwikkeling is, zijn deze cijfers wel in lijn met de 
landelijke trend.   
 
Bevorderen van jongerenparticipatie en het activeren van jongeren is één van de doelen van het 
Nunspeetse jeugd- en jongerenwerk. Om jeugdwerkloosheid adequaat te kunnen bestrijden, is 
daarom - binnen het preventief jeugdbeleid - zeker ook een rol voor het jeugd- en jongerenwerk 
weggelegd. Ook zetten we fors in op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (risicofactor), 
om jeugdwerkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen het participatiebeleid is er specifiek 
aandacht voor deze doelgroep. 
 
Startkwalificatie en voortijdig schoolverlaten 
Voortijdig schoolverlaten kent zelden één oorzaak. De ene jongere stopt met school omdat het 
niet lukt een leerwerkplek te vinden. De andere zou wel willen doorleren, maar is om andere 
redenen genoodzaakt om te stoppen. De volgende valt uit omdat de opleiding tegenvalt of blijkt 
dat het werk waarvoor hij wordt opgeleid niet voldoet aan de verwachtingen. Weer een ander 
kampt met verslaving, schulden en een strafblad. Gedragsproblematiek en problemen binnen het 
gezin spelen ook regelmatig een rol bij schooluitval, waarvoor zorg ingezet kan worden. Een 
integrale aanpak en continue inzet is daarom vereist om schooluitval adequaat te 
bestrijden.Nunspeet is op de goede weg in de strijd tegen schooluitval. Het percentage voortijdig 
schoolverlaters ligt in de gemeente Nunspeet iets onder het landelijk gemiddelde (zie figuur 4.1 
en figuur 4.2). Het aantal jongeren dat de school verlaat zonder startkwalificatie is de laatste jaren 
flink afgenomen. De dalende schooluitval draagt bij aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. 
Meer startkwalificaties betekent daarnaast ook minder criminaliteit en minder kosten in de zorg. 
Het is onze ambitie dat alle jongeren onder de 27 jaar onderwijs volgen of aan het werk zijn. Om 
de kansen van jongeren op een startkwalificatie te vergroten, zetten we maximaal in op het 
voorkomen van schooluitval. Bijvoorbeeld door begeleiding van risicoleerlingen op school en het 
terugleiden naar onderwijs en/of werk van leerlingen die voortijdig de school hebben verlaten. 
Leerlingen die cognitief geen startkwalificatie kunnen halen, volgen vaak speciaal voortgezet 
onderwijs. Voor deze groep zetten we de beschikbare instrumenten in op het gebied van 
arbeidsbegeleiding. In de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) maken wij samen met het 
onderwijs (ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid) afspraken over het voorkomen van 
schooluitval in de komende jaren. Deze LEA gaat in op 1 augustus 2015. 
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Figuur 4.1 Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) 
gemeente Nunspeet 

 Totaal vsv’ers VO MBO 
2007/2008 2.624 87 13 74 
2008/2009 2.597 76 18 58 
2009/2010 2.565 82 11 71 
2010/2011 2.557 73 19 54 
2011/2012 2.522 69 14 55 
2012/2013 2.544 43 5 38 

 
Figuur 4.2 Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters 

 gemeente Nunspeet landelijk 
2007/2008 3.3% 3.6% 
2008/2009 2.9% 3.2% 
2009/2010 3.2% 3.0% 
2010/2011 2.9% 3.0% 
2011/2012 2.7% 2.8% 
2012/2013 1.7% 2.1% 

 
Vanzelfsprekend is ons doel dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn om een opleiding af 
te ronden en dat er voor iedereen na afronding van de opleiding een reguliere plek op de 
arbeidsmarkt beschikbaar is. Een startkwalificatie vergroot de kans aanzienlijk om de 
arbeidsmarkt te betreden.  
 
Maatschappelijke stage 
De maatschappelijke stage heeft de afgelopen jaren een waardevolle bijdrage geleverd aan 
vrijwillige inzet en draagt bij aan meer vrijwillige inzet en informele zorg in de gemeente Nunspeet. 
Nu de rijksmiddelen hiervoor worden stopgezet, gaat de gemeente met scholen en 
maatschappelijke organisaties in gesprek om de maatschappelijke stage te behouden. Door 
scholen en maatschappelijke organisaties elk jaar actief te benaderen, worden jaarlijks voldoende 
stageplaatsen voor de leerlingen uit de gemeente Nunspeet gecreëerd. Het gaat daarbij om 
minimaal 100 stageplaatsen per jaar. De stagemakelaar vanuit het Servicepunt Vrijwilligers 
Nunspeet (SVN) coördineert en faciliteert dit proces. 

4.3 Gezondheid  

4.3.1 Jeugdgezondheidszorg 
De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is een wettelijke verplichting op grond van de Wet 
publieke gezondheid. Gemeenten in Nederland moeten jeugdgezondheidszorg (JGZ) aanbieden 
aan opgroeiende kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. Dit wordt het Basistakenpakket genoemd. 
Het Basistakenpakket bestaat uit een Uniform deel en een Maatwerk deel. Het Uniforme deel 
wordt aan alle kinderen op uniforme wijze aangeboden (geen gemeentelijke beleidsvrijheid) en 
het Maatwerk deel is een gemeentelijke beleidsvrijheid. In de gemeente Nunspeet zijn Icare 
jeugdgezondheidszorg (voor 0- tot 4-jarigen) en de GGD Noord- en Oost-Gelderland (voor 4- tot 
19-jarigen) aangewezen als uitvoerders van de jeugdgezondheidszorg. 
 
 
Basistakenpakket  
Icare Jeugdgezondheidszorg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het basispakket 
beschreven taken voor de doelgroep van 0-4 jaar. Tot de bedoelde taken behoort het aanbieden 
van producten en activiteiten, zoals omschreven in het landelijk omschreven basistakenpakket 
jeugdgezondheidszorg. De frequentie van de consulten is vastgelegd in het landelijk 
contactmomentenschema. Uitgangspunt is dat de producten en diensten uit het basistakenpakket 
op een toegankelijke wijze worden aangeboden. Dit betekent dat voor alle inwoners van 



- 26 - 

 

Nunspeet met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar het aanbod redelijkerwijs toegankelijk en 
bereikbaar moet zijn (zo mogelijk een bereik  van 100%). De activiteiten en producten uit het 
basistakenpakket moeten worden aangeboden volgens het in de Kwaliteitswet zorginstellingen 
aangegeven principe van verantwoorde kwaliteit.  
 
Maatwerk  
Voor uitvoering van maatwerk worden met Icare en GGD Noord- en Oost-Gelderland (jaarlijks) 
prestatieafspraken gemaakt. Daarbij wordt onder meer aandacht geschonken aan het vergroten 
van het bereik van risicokinderen, deelname aan (zorg)netwerken en begeleiding van ouders met 
opvoedingsvragen en ondersteuning van kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand. 
Zij geven hier uitvoering aan door middel van de inzet van extra huisbezoeken, het houden van 
een pedagogisch spreekuur op de peuterspeelzalen en consultatiebureaus, uitvoeren van 
trajectbegeleiding voor Integrale Vroeghulp en het spreekuur van de orthopedagoog en versterkt 
de samenwerking met voorschoolse voorzieningen en andere partners. Het bereik van JGZ is 
vrijwel 100%. Daarom heeft juist de JGZ een belangrijke signalerende werking.  

4.3.2 Volksgezondheid 
De ambitie is om op het gebied van alcoholgebruik, psychosociale gezondheid, genotmiddelen, 
seksueel gedrag, voeding, bewegen en gewicht zoveel mogelijk risicogedrag van jongeren te 
voorkomen en te beperken. Om te kunnen deelnemen aan de samenleving is het belangrijk dat 
jongeren gezond zijn, zich bewust zijn van de gevolgen van bepaald gedrag, de vaardigheden 
hebben een bepaald gedrag te veranderen of leren omgaan met hun gezondheidsbeperkingen. 
Het is daarom zinvol om via preventie te investeren in de gezondheid van jongeren. Over het 
algemeen gaat het goed met de gezondheid van de jeugd in Nederland en die in de gemeente 
Nunspeet. Maar het kan nog beter, bijvoorbeeld op het terrein van gezonde voeding en bewegen, 
alcoholgebruik, seksueel gedrag en depressieve gevoelens. Investeren in gezondheid levert 
gezondheidswinst op. Dat is niet alleen goed voor de mensen zelf, maar ook voor de Nederlandse 
samenleving en economie. 
 
De GGD Noord- en Oost-Gelderland voert elke vier jaar een E-MOVO onderzoek uit in de gehele 
regio, per gemeente. E-MOVO is een instrument waarmee via een vragenlijst op internet 
gegevens worden verzameld over gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van 
het voortgezet onderwijs. De vragenlijst, die in overleg met gemeenten is samengesteld, wordt op 
school ingevuld. De laatste monitor is in 2011 uitgevoerd. 
 
Gezonde voeding en bewegen 
Van de jeugd in de gemeente Nunspeet vindt 4% zichzelf veel te zwaar, dit is 1% meer dan de 
jeugd uit de regio Noord-Veluwe. Opvallend is ook dat in Nunspeet maar 49% van de jeugd lid is 
van een sportvereniging ten opzichte van  64% in de regio. We zetten daarom de komende jaren 
in op gezonde voeding en meer spelen, bewegen en sporten. 
 
Verslavingspreventie 
Het alcoholgebruik van de Nunspeetse jongeren is met 50% hoger dan in de regio Noord-Veluwe 
(46%). Ook het percentage bingedrinken (het drinken van zes glazen alcohol of meer tijdens één 
enkele gelegenheid) ligt in Nunspeet hoger (19%) dan in de regio (16%) (bij vraagstelling in de 
afgelopen vier weken). 43% van de Nunspeetse jongeren drinkt in het weekend, tegenover 38% 
van de jeugd in de regio. 4% van de Nunspeetse jongeren heeft weleens hasj of wiet gebruikt en 
11% heeft al eens geslachtsgemeenschap gehad. Met 9% van de jeugd die rookt, wijkt Nunspeet 
niet af van de regio.  
 
Het voortzetten van het project GEDRAG is een belangrijke activiteit om onze ambities op het 
gebied van verslavingspreventie te bereiken. Het project GEDRAG bestaat uit een aanbod van 
preventielessen voor alle scholen in de gemeente Nunspeet. De kosten van dit project worden 
betaald door de gemeente. Deskundige organisaties geven de lessen jaarlijks in de groepen 7/8 
van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.  
Depressiviteit 
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Het regionaal onderzoek E-MOVO 2011 laat zien dat in de regio Noord-Veluwe 14% van de 
jongeren kampt met depressieve gevoelens. Bij 4% is sprake van een ernstige mate van 
depressieve gevoelens. Meisjes en vmbo-leerlingen hebben vaker last van depressieve 
gevoelens dan jongens en havo/vwo-leerlingen. Deze cijfers zijn voor de gemeente Nunspeet 
nagenoeg gelijk.  
 
De ambitie van de gemeente Nunspeet voor de komende jaren is om alle bovengenoemde 
percentages in de komende jaren omlaag te krijgen. Hiertoe wordt een integrale aanpak 
gehanteerd, waarbij het accent ligt op bewegen en op activiteiten dicht bij de jeugd zelf. Dit 
betekent dat de gemeente Nunspeet de komende jaren: 
-  inzet op spelen, bewegen en sporten; 
-  de jeugd benoemt als belangrijkste doelgroep voor het lokaal gezondheidsbeleid; 
-  publiek-private samenwerking op lokaal niveau stimuleert; 
-  verbinding legt tussen verschillende beleidsterreinen en gezondheid; 
-  een bijdrage levert aan ‘gezondheid in de buurt’. 
 
Ook de overige interventies vanuit de – regionale – beleidsnota ‘Gezondheid dichterbij: goed 
bezig!’ dragen bij aan het verbeteren van de leefstijl en gezondheid van de jeugd van Nunspeet. 
 
Alcoholmatigingsbeleid 
Uitvoering van de integrale aanpak van alcoholmatiging zal worden voortgezet. Met ingang van 1 
januari 2014 zijn jongeren onder de 18 jaar – op grond van de Drank- en Horecawet – strafbaar 
als zij alcoholhoudende drank kopen of gereed hebben voor gebruik. De gemeente heeft de taak 
om te handhaven. De wettelijke plicht om iedere vier jaar een preventie- en handhavingsplan 
alcohol op te stellen is door de gemeente Nunspeet al uitgevoerd.  
 
De afgelopen jaren heeft de gemeente Nunspeet flink ingezet op alcoholmatiging, met name op 
de preventiekant. Hiervoor had de gemeente Nunspeet een nota Alcoholmatiging 2010-2013 
waarvan de looptijd nu is verstreken. Het beleid en de activiteiten uit die nota worden voortgezet 
in het op 26 juni 2014 vastgestelde Preventie- en Handhavingsplan Alcoholmatiging 2014-2016 
om de ingezette koers voor alcoholmatiging voort te zetten. 
 
De doelstelling van het Nunspeetse alcoholmatigingsbeleid is het bevorderen van alcoholmatiging 
– vooral bij de jeugd – waardoor negatieve effecten van alcoholgebruik worden verminderd. Een 
effectief lokaal alcoholmatigingsbeleid heeft vier pijlers: publiek draagvlak, regelgeving, 
handhaving en vroegsignalering.  

4.4 Veiligheid 

4.4.1 Woon- en leefomgeving 
Kinderen en jongeren in Nunspeet moeten veilig kunnen opgroeien in hun eigen woon- en 
leefomgeving en zijn tegelijkertijd ook zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van de 
leefomgeving. In deze paragraaf gaat het om de veiligheid op straat, maar ook om de veiligheid 
op school en op het schoolplein. Het gaat om preventie en beleid rond individuele en groepen 
jongeren. Van overheid, scholen, ouders en kinderen wordt verwacht dat zij hun 
verantwoordelijkheid nemen om het schoolklimaat te verbeteren.  
 
Veiligheid thuis 
Om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen zijn kinderen gebaat bij een veilige 
opvoedingsomgeving. Niet voor alle jeugdigen is een veilige thuissituatie vanzelfsprekend. 
Werkers in de (jeugd)zorg komen dagelijks in aanraking met situaties die voor kinderen 
bedreigend zijn. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke mishandeling, maar ook emotionele en 
fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen 
van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling. Naast het signaleren en melden wordt 
ingezet op het versterken van beschermende factoren en het verkleinen van risicofactoren voor 
kindermishandeling door het landelijk ingevoerde RAAK (Regionale Aanpak Kindermishandeling). 
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In april 2008 heeft het programmaministerie voor Jeugd en Gezin hiervoor afspraken gemaakt 
met de provincies, grootstedelijke regio's en 35 centrumgemeenten over de verdeling van 
verantwoordelijkheden met als doel het organiseren van een sluitende aanpak bij 
kindermishandeling. De gemeente Zwolle is de centrumgemeente voor onze regio. Partners in 
RAAK zijn o.a. gemeenten, GGD/JGZ, JGZ thuiszorgorganisaties, schoolbesturen PO, Bureau 
Jeugdzorg, GGZ Jeugd, jeugdzorg, welzijnswerk, kinderopvang, politie, huisartsen, kinderartsen, 
sportverenigingen en het AMHK.  
Lokaal wordt fors ingezet op het vergroten van weerbaarheid, bijvoorbeeld vanuit het project 
GEDRAG op scholen en met weerbaarheidstrainingen van het jeugd- en jongerenwerk. Vanuit het 
CJG wordt bijvoorbeeld met de opvoedingsondersteuning vanuit Positief Opvoeden ingezet op 
het versterken van beschermende factoren en wordt daar waar nodig lichte ondersteuning 
geboden of verwezen naar hulpaanbod. 
 
Op basis van de nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Wmo zijn gemeenten per 1 januari 2015 
verantwoordelijk om een AMHK te realiseren: een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling (o.a. Artikel 12 van de Jeugdwet). In het AMHK worden de huidige taken van 
het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) en het SHG (Steunpunt Huiselijk geweld) bij 
elkaar gebracht. Hierdoor werkt het meldpunt voor inwoners van ‘0 tot 100 jaar’. De belangrijkste 
spelers in dit veld zijn in samenwerking tot een voorstel gekomen voor de ontwikkeling van een 
AMHK voor onze regio. Dit zijn: de centrumgemeenten vrouwenopvang (voor ons Apeldoorn), 
Bureau Jeugdzorg/AMK en de SHG’s (Stimenz en Moviera). 
 
Sociale veiligheid op school 
Het wetsvoorstel Sociale veiligheid op en rondom school heeft als doel dat scholen zich 
inspannen om pesten tegen te gaan en dat zij zorgen voor sociale veiligheid op school. In het 
wetsvoorstel staat dat scholen: 
- een erkend anti-pestprogramma moeten gebruiken, dat voldoet aan wettelijk vastgelegde 

criteria; 
- een vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator moeten hebben; 
- de veiligheid en het welbevinden van leerlingen op school moeten monitoren.  
 
Scholen moeten de veiligheid in de klas en op het schoolplein altijd in de gaten houden. Het gaat 
niet alleen om pesten, middelengebruik en overlast, maar, voor met name het voortgezet 
onderwijs, ook om loverboyproblematiek. Ook moeten ze doorlopend een goed beeld hebben van 
hoe veilig leerlingen zich voelen op school. De overheid wil deze monitoring vanaf het schooljaar 
2015-2016 verplicht stellen. Dit is opgenomen in het wetsvoorstel Sociale veiligheid op school. 
Scholen kunnen de sociale veiligheid eventueel ook op een andere manier monitoren, zolang zij 
zich daarbij maar aan de wettelijke eisen houden. De wet gaat naar verwachting op 1 augustus 
2015 in. 
 
Straathoekwerk 
Het straathoekwerk is vooral een methode met een eigen systematiek, met als doel risicojongeren 
te bereiken De straathoekwerker signaleert wat er speelt onder jongeren en in het bijzonder onder 
risicojongeren. Hij slaat bruggen tussen de mensen met wie hij werkt en de mensen waarvoor hij 
werkt. Hij legt contacten met moeilijk te bereiken individuen of groepen die problemen of overlast 
veroorzaken. Hij legt contacten met jongeren, gevraagd en ongevraagd, op plaatsen waar 
jongeren zijn: op school, op straat, in jongerencentra, in horecagelegenheden, op hangplekken 
etc. De toenemende invloed van internet op de jongerencultuur, zorgt ervoor dat ook het web een 
vindplaats is geworden. Hierbij moet met name gedacht worden aan sociale netwerksites zoals 
Facebook. Contactlegging is een essentieel onderdeel. Daarnaast is het nodig dat de 
straathoekwerker goede contacten heeft met sleutelfiguren binnen andere instanties.  
 
Verkenning mogen we vanuit het oogpunt van signalering, preventie en dienstverlening niet 
onderschatten. Al werkend doet de straathoekwerker kennis op van nieuwe trends, nieuwe 
(probleem)groepen, middelengebruik of overlastveroorzakende factoren. Die kennis stelt de 
jeugdhulpverlening in staat tijdig in te spelen op ontwikkelingen binnen en rondom de 
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doelgroepen. Het is de straathoekwerker die, in direct contact met de doelgroepen, deze 
informatie op straat verkrijgt. Hij proeft de sfeer, kan zichzelf bekend maken en kan contacten 
leggen met jongeren.  
 
Het spreekt voor zich dat hier nauwe raakvlakken zijn met de nevenfunctie opvang. Vaak speelt 
zich op de vindplaatsen al een eerste stap richting hulpverlening af. In het vervolg is afstemming 
en coördinatie met ander instanties van wezenlijk belang om goede hulpverlening te kunnen 
bieden.  
 
SPCJ/Radix en Landstede Welzijn anticiperen op groepen en vragen op gebied van opvang, 
vrijetijdsbesteding, vorming en voorlichting. Tussen straathoekwerk en jeugd- en jongerenwerk 
vindt goede afstemming plaats. 
 
Kansrijk wonen 
Kansrijk Wonen biedt tijdelijke huisvesting voor jonge mensen die net niet op zichzelf kunnen 
wonen. Er zijn in Nunspeet twee huizen voor begeleid wonen. Het Evangelisch 
begeleidingscentrum (EBC) coördineert dit. Beide huizen werken met één voorbeeldjongere (vaak 
jaarstage) en drie jongeren per huis. Begeleiding vindt plaats vanuit EBC. De eigen kracht van 
jongeren en hun netwerk staat centraal. Daarom behoort een eigen kracht-conferentie altijd tot de 
mogelijkheden in het traject van de jongere.   

4.4.2 Zorg en veiligheid 
Wanneer er sprake is van complexe problematiek bij jongeren die zowel in de zorg- als in de 
justitiële keten bekend zijn, vindt een persoonsgerichte aanpak plaats. Hierbij is het streven om 
de jongere uit de criminaliteit te halen en de zorgverlening te intensiveren. Er wordt gebruik 
gemaakt van een plan van aanpak vanuit het Veiligheidshuis.  
 
Kindermishandeling 
Op 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. 
Streven is een sluitende aanpak voor het bestrijden van kindermishandeling, in de vorm van een 
Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK). Doel van RAAK is het voorkomen van 
kindermishandeling, het tijdig signaleren en onderzoeken of er sprake is van kindermishandeling 
en het tijdig stoppen van kindermishandeling door hulp. 
 
Organisaties voor jeugdgezondheidszorg, onderwijs, voorschoolse voorzieningen, 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie zijn op grond van de Wet meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht een stappenplan te hebben waarin staat hoe de 
professional hoort om te gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De rol van de gemeente is die van het bekendmaken en uitdragen van de 
meldcode, en van het ondersteunen bij het tot stand komen van de meldcodes. 
 
Scholen en voorschoolse voorzieningen in Nunspeet hebben RAAK-trainingen gevolgd. In de 
komende jaren zullen deze trainingen een vervolg krijgen, vooral ook op scholen en voorschoolse 
voorzieningen. 
 
In geval van (een vermoeden van) kindermishandeling kunnen gezinnen, bekenden of 
organisaties vanaf 2015 terecht bij het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld  en 
Kindermishandeling (AMHK)/ Veilig Thuis. Dit is een samenvoeging van het huidige Advies en 
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) bij Bureau Jeugdzorg en het Steunpunt Huiselijk Geweld 
(SHG). Dit AMHK zal nauw gaan samenwerken met het CJG. 
 
Overlastnetwerk 
Deze werkgroep bestaat uit het Straathoekwerk, de politie, Landstede Welzijn, SPCJ Radix en de 
gemeente. Het overlastnetwerk bespreekt overlastsituaties waarbij groepen jongeren betrokken 
zijn binnen de gemeente Nunspeet. In dit overleg vindt uitwisseling plaats van informatie en 
afstemming rond aanpak van de problematiek. De regie is in handen van de 
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gemeente/Straathoekwerk. Doordat deelnemende partijen ook vertegenwoordigd zijn in het 
ZAT12+ kunnen individuele jongeren eenvoudig overgeheveld worden.  
 
In dit overleg worden signalen uit de samenleving uitgewisseld (welke jongeren zijn betrokken bij 
de overlast), worden belangen van jongeren verdedigd en worden jongeren verwezen naar 
diverse vormen van ondersteuning (gemeente) en hulpverlening.  
 
Sociaal Vangnet Overleg (SVO) 
Dit is een breed overleg onder regie en voorzitterschap van de GGD. Deelnemers zijn onder 
andere GGZ Centraal, Icare, Maatschappelijk Werk, Straathoekwerk, Politie, Tactus, MEE en de 
Sociale Dienst. In dit netwerk worden zorgmijders, complexe gezinnen en gezinnen met 
overlastveroorzakers besproken. Doel is het komen tot onderlinge afstemming en het bepalen van 
een gezamenlijke aanpak alsmede het casemanagement. In 2013 heeft dit overleg zes keer 
plaatsgevonden in Nunspeet.  
 
Net als bij bovengenoemd overlastnetwerk komen nevenfuncties als afstemming en coördinatie, 
belangenbehartiging en activering en opvang aan de orde. Wanneer het jeugdigen of 
jongvolwassenen betreft is het Straathoekwerk er bij betrokken om de eerste aanzetten te geven 
tot schuldhulpverlening, verslavingszorg en/of andere vormen van hulpverlening. 

4.5 Vrijetijdsbesteding 

4.5.1 Spelen en ontmoeten  
In een Wmo-Klanttevredenheidsonderzoek dat in 2012 gehouden is onder jongeren in de leeftijd 
van 11 tot en met 23 jaar uit de gemeente Nunspeet is onderzocht in hoeverre jongeren bekend 
zijn met het huidige aanbod van activiteiten en voorzieningen in de gemeente, in hoeverre zij hier 
tevreden over zijn en of dit aanbod aansluit bij de behoeften van jongeren. Het jongerenbeleid 
krijgt gemiddeld een 6,6. 63% van de jongeren geeft aan (soms) meer behoefte aan activiteiten of 
voorzieningen te hebben. Uit dit onderzoek blijkt dat de jongeren uit Elspeet minder tevreden zijn 
dan de jongeren uit de kern Nunspeet.  
 
Van de Nunspeetse jongeren is 75% van de jongeren het (een beetje) eens met de stelling ‘Ik 
vind dat er in mijn woonplaats op dit moment genoeg aandacht wordt besteed aan jongeren’. Van 
de jongeren uit Elspeet is dit 43%. Het grootste gedeelte van de Elspeetse jongeren (54%) vindt 
dat er in Elspeet niet genoeg aandacht wordt besteed aan jongeren.  
 
Van de Nunspeetse jongeren vindt 68% dat er in hun woonplaats genoeg te doen is voor 
jongeren. Van de Elspeetse jongeren is dit slechts 27%. 69% van de jongeren uit Elspeet vindt 
dat er niet genoeg te doen is voor jongeren in Elspeet.   
 
Er is daarom de afgelopen jaren (met name in Elspeet en Hulshorst) meer ingezet op het 
realiseren van een activiteiten- en voorzieningenniveau dat aansluit op de behoeften van jongeren 
in de kleine kernen. Dit beleid wordt in de komende jaren voortgezet. Uit het Wmo-
klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat er vooral behoefte is aan meer ‘hangplekken’ voor 
jongeren en aan activiteiten in het weekend (vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond). 
Hoewel de gemeente Nunspeet al behoorlijk wat activiteiten organiseert, zijn er toch relatief veel 
jongeren die nog nooit van bepaalde activiteiten gehoord hebben.  
 
Dit kan natuurlijk komen doordat zij niet tot de doelgroep behoren, maar waarschijnlijker is dat de 
jongeren niet bereikt zijn, bijvoorbeeld omdat de activiteit niet aansloot bij de wensen van de 
jongeren of omdat de informatie de jongere niet (tijdig) heeft bereikt. Uit het onderzoek blijkt 
eveneens dat bijna alle jongeren regelmatig (en langdurig) gebruikmaken van het internet: hier 
bevinden de jongeren zich. Wanneer de gemeente de jongeren wil informeren over activiteiten en 
dergelijke, zal dus voornamelijk de nieuwe media moeten worden ingeschakeld.  
 
Speelruimte 
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Aandacht voor de sociale aspecten in de wijk kan gezondheid, maatschappelijke betrokkenheid 
en zelfredzaamheid vergroten. Onder de sociale aspecten vallen bijvoorbeeld spelen, 
verkeersveiligheid, bewegen, groen en ontmoetingsplaatsen. Goede speelruimte bevordert de 
sociale cohesie in een buurt. Verder is spelen en elkaar kunnen ontmoeten goed voor de 
(pedagogische) ontwikkeling van jeugdigen en draagt het bij aan de lichamelijke, motorische, 
zintuiglijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkelingen. Daarnaast heeft speelruimtebeleid 
ook raakvlakken met openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling.  
 
In totaal beheert de gemeente Nunspeet ruim honderd formele speelplekken. Daarnaast is er een 
aantal speelplekken dat ‘buiten’ de kernen ligt of een bijzondere aard heeft. Dat zijn de trimbaan 
in Nunspeet, de skatebaan Nunspeet, speelplaats Transferium, speelplaats in het Belvédèrebos 
en de speelplaats Staverdenseweg.  
 
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Nunspeet een forse kwaliteitsimpuls aan 
speelvoorzieningen in de gemeente gegeven, waarbij onder meer de volgende 
beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd:  
- Het aantal formele speelplekken op zich zegt niet voldoende, omdat hieruit niet duidelijk wordt 

of de speelplek op blok-, buurt-, of wijkniveau is en voor welke leeftijdsgroep deze speelplek 
dus geschikt is. In de achterliggende periode is aandacht besteedt aan een juiste verdeling in 
speelvoorzieningen op straatniveau (doelgroep 2-6 jaar), buurtniveau (doelgroep 6-12 jaar) en 
wijkniveau (doelgroep 12+). Voor elke doelgroep geldt een andere omvang, inrichting en 
aanbod van voorzieningen.  

- Voor nieuwe bestemmingsplannen en in- of uitbreidingsplannen zal drie procent van de voor 
wonen bestemde gebieden voor speelruimte worden gereserveerd.  

- De gemeente faciliteert en stimuleert betrokkenheid van jongeren, omwonenden en 
buurtverenigingen bij (her)inrichting van speelruimte. 

- In samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk worden activiteiten georganiseerd op 
plaatsen waar veel jongeren samenkomen (bijvoorbeeld pannavelden). 

 
In de komende jaren zal (nu de kwaliteitsimpuls is afgerond) in het speelruimtebeleid de nadruk 
komen te liggen op het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau en, daar waar 
mogelijk, het verbeteren ervan (bijvoorbeeld bij renovatie van speelvoorzieningen). In elke wijk is 
een kwalitatief goed aanbod van speelvoorzieningen, aansluitend bij de vraag. Tevens willen wij 
in samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk en combinatiefunctionarissen (meer) aandacht 
schenken aan het gebruik van speelvoorzieningen voor (naschoolse) activiteiten.  

4.5.2 Sport- en cultuurbeleid 
Sportbeleid 
Centraal thema binnen het sportbeleid van de gemeente Nunspeet is ‘versterken door verbinden’. 
Vanuit dit perspectief wordt in het najaar van 2014 een nieuw uitvoeringsprogramma 
sportstimulering opgesteld met drie belangrijke uitgangspunten en ambities.  
 
Door binnen sport en bewegen constructieve inhoudelijke verbindingen te leggen, ontstaat een 
versterkende samenleving die een positieve bijdrage biedt aan bekende maatschappelijke 
vraagstukken zoals het tegengaan van overgewicht, stimuleren van beweging bij kinderen of 
participatie van kwetsbare groepen (ouderen, allochtonen of mensen met een beperking).  
 
In het stimuleren van verantwoorde sportbeoefening kan een gezonde levensstijl worden 
bevorderd en bewegingsarmoede worden tegengegaan.  
 
Verder is sport en bewegen niet alleen leuk om te doen, het levert ook een belangrijke bijdrage 
aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van jongeren. Jongeren die voldoende 
sporten en bewegen groeien gezond op en voelen zich ook fit. De gemeente Nunspeet gaat 
sport- en beweeginterventies gericht inzetten voor onder meer het terugdringen van overgewicht, 
dat bij de jeugd steeds verder toeneemt. Het doel hiervan is het realiseren van een groter en 
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meer samenhangend en dekkend sport- en beweegaanbod voor de jeugd. Om dit te bereiken 
moet de relatie tussen sport en onderwijs worden versterkt. 
 
In de derde plaats speelt de kwaliteit van het beweegonderwijs een belangrijke rol bij het 
(toekomstige) sport en beweeggedrag van de leerlingen. Goed beweegonderwijs zorgt ervoor dat 
de leerlingen tijdens de les voldoende bewegen, motorische vaardigheden aanleren en dat ze 
worden gestimuleerd om ook buiten de lessen om te gaan sporten/bewegen.  
 
Gezien de grote maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen, heeft de gemeente de 
ambitie om de sportdeelname en -participatie actief te stimuleren. Samen met het 
(maatschappelijk) veld worden er gerichte programma’s ontwikkeld en uitgevoerd. Een belangrijke 
schakel in de uitvoering van het (toekomstig) sportstimuleringsbeleid van de gemeente Nunspeet 
is de inzet van de combinatiefunctionarissen onderwijs/sport/gezondheid. 
Vanuit het minimabeleid wordt deelname aan sport en maatschappelijke activiteiten daarnaast 
ook gestimuleerd voor minder draagkrachtigen.  
 
Uit het hierboven reeds aangehaalde Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat de 
meeste jongeren Nunspeet Beweegt erg positief waarderen. De stellingen ‘Ik vond het leuk om 
aan Nunspeet Beweegt deel te nemen’, ‘Ik vond het fijn dat Nunspeet Beweegt georganiseerd 
werd’, ‘Nunspeet Beweegt was goed georganiseerd; alles liep op rolletjes’ en ‘De begeleiding 
tijdens Nunspeet Beweegt was goed’ worden door 91% of meer van de jongeren beantwoord met 
‘Ja, helemaal’ of ‘Ja, een beetje’. Nunspeet Beweegt zal dan ook zeker worden voortgezet. 
 
Cultuurbeleid 
Cultuur heeft een belangrijke plaats in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Door deel te 
nemen aan culturele activiteiten wordt onder meer de creativiteit, participatie en het welzijn 
vergroot. Daarnaast levert cultuur een duurzame bijdrage aan de sociale cohesie en identiteit. 
Cultuur levert ook een waardevolle en zinvolle bijdrage aan de vrijetijdsbesteding van jongeren.  
 
Voor kinderen en jongeren is het van belang dat ze kennis maken met diverse culturele aspecten 
en toegang hebben tot de voorzieningen. Cultuureducatie richt zich met name op het 
kennismaken met cultuur en opdoen van 21e-eeuwse vaardigheden. Daarnaast wordt door middel 
van subsidie de toegang tot diverse culturele disciplines mogelijk gemaakt. Door middel van de 
Cultuurmakelaar kunnen alle kinderen en jongeren binnen het primair onderwijs kennismaken met 
diverse culturele disciplines. De bibliotheek neemt ook een belangrijke rol in, omdat ze kinderen 
en jongeren toerust om deel te nemen aan de samenleving (mediawijsheid, kennis, 
geletterdheid). De bibliotheek is dan ook gratis beschikbaar. Een groot deel van de activiteiten 
binnen het culturele domein wordt uitgevoerd door combinatiefunctionarissen.   
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Hoofdstuk 5 Overzicht activiteiten transformatieproof preventief 
jeugdbeleid 
 
In dit hoofdstuk worden de beleidsdoelstellingen genoemd die voortvloeien uit de in hoofdstuk 4 
neergelegde beleidsvoornemens en ambities. De beleidsdoelstellingen zijn hieronder 
weergegeven aan de hand van de in hoofdstuk 4 genoemde thema’s.  

5.1 Ontwikkelen, opvoeden en beschermen 
Beleidsdoelstellingen  
In 2015 worden de beschermende en risicofactoren opgesteld, waar het preventief jeugdbeleid 
vervolgens aan wordt getoetst. 
In 2015 wordt in kaart gebracht wat de meest voorkomende problemen zijn onder de Nunspeetse 
jeugdigen. 
Jeugdigen in de gemeente Nunspeet en hun ouders/verzorgers weten waar ze terecht kunnen 
voor passende ondersteuning. 
In 2015 is de zorgstructuur aangepast aan de nieuwe werkwijze van het CJG. 
In 2016 zijn er heldere afspraken over de inhoudelijke samenwerking en afstemming tussen CJG 
en lokale huisartsen. 
CJG en Jeugd- en jongerenwerk zetten in op versterken van beschermende factoren en 
tegengaan van belemmerende factoren. 
Het jeugd- en jongerenwerk is zowel fysiek als digitaal de toegang voor jongeren tot het CJG. 
Nazorg van jeugdige ex-gedetineerden is geborgd via samenwerking tussen Straathoekwerk, 
justitieel casusoverleg en gemeente. 
Vanaf 2016 is de (versterkte) samenwerking tussen de partijen voor jeugd- en jongerenwerk 
geborgd in (nieuwe of aangepaste) doelen en resultaten. 
Goede invoering van meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Vanaf 2016 wordt binnen welzijnswerk aandacht besteed aan kwetsbare 23-27 jarigen. 

5.2 Voorschoolse voorzieningen, onderwijs en participatie 
Beleidsdoelstellingen 
De gemeente stimuleert voorschoolse voorzieningen en onderwijs om in te zetten op 
ouderbetrokkenheid. 
Er is een VVE-programma om zoveel mogelijk onderwijsachterstanden op het gebied van taal, 
sociale omgang en cognitieve ontwikkeling te voorkomen of terug te dringen.  
In 2015 stimuleren dat overdrachtsprotocollen worden gebruikt bij de overgang van voorschoolse 
voorzieningen naar basisschool en van primair naar voortgezet onderwijs. 
In 2016 is er een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 
We zorgen voor de bevordering van een goede schoolloopbaan, en een doorgaande leer- en 
zorglijn.  
De Maatschappelijke Stage wordt behouden. Door scholen en maatschappelijke organisaties elk 
jaar actief te benaderen, worden jaarlijks minimaal 100 stageplaatsen voor leerlingen uit de 
gemeente Nunspeet gecreëerd. De stagemakelaar vanuit het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet 
coördineert en faciliteert dit proces. 
Het Jeugd- en jongerenwerk heeft eigentijds aanbod voor jongerenparticipatie 
Jongeren doen actief mee in de samenleving (jongerenparticipatie). 
Eind 2016 verricht 15% van alle jeugdigen vrijwilligerswerk. 

5.3 Gezondheid 
Beleidsdoelstellingen 
In 2015 voldoet 78% van de jeugdigen aan de beweegnorm NNGB (dit is gelijk aan 2011). 
In 2016 is het percentage kinderen van 2-12 jaar met (ernstig) ondergewicht (2009: 19%) en met 
(ernstig) overgewicht (2009: 12%) niet toegenomen. 
In 2016 is er ten opzichte van 2011 een afname van het ooit-gebruik van alcohol van 7% bij 



- 34 - 

 

jongeren tot 16 jaar (2011: 23%) en van 4% bij jongeren van 16 jaar en ouder (2011: 73%). 
In 2016 is er ten opzichte van 2011 een afname van het bingedrinken van 6% bij jongeren tot 16 
jaar (2011:10%) en van 6% bij jongeren van 16 jaar en ouder (2011: 43%). 
In 2016 is er ten opzichte van 2011 een afname van het aantal ouders dat alcoholgebruik van 
hun kind goedkeurt of er niets van zegt van 6% bij jongeren tot 16 jaar (2011: 6%) en van 7% bij 
jongeren van 16 jaar en ouder (2011: 40%). 
Jeugd- en jongerenwerk zet in op positief zelfbeeld.  
In 2016 zijn seksueel geweld (2011: 18%), ongeplande (tiener)zwangerschappen (2011: 6%) en 
infecties hiv/soa (2011: 19%) onder jongeren tot 25 jaar afgenomen. 
In 2016 heeft minimaal 88% van de jongeren van 12-23 jaar geen depressieve gevoelens (dit is 
gelijk aan 2011). 
Jongeren tussen 12 en 23 jaar zijn zich bewust van de risico's van verslaving, zoals bij roken, 
overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en schadelijk internetgebruik. 
In 2016 is het percentage jongeren tussen 12 en 17 jaar met schulden niet gestegen (2011: 7%). 
Het project GEDRAG wordt voortgezet.  

5.4 Veiligheid 
Beleidsdoelstellingen 
In 2015 is het percentage kinderen van 4-12 jaar dat in de afgelopen 4 weken werd gepest 
gedaald (2009: 33%). 
In 2016 wordt minimaal 90% van de jongeren van de jongeren tussen 12 en 17 jaar nooit gepest 
(dit is gelijk aan 2011). 
In 2016 doet minimaal 81% van de jongeren tussen 12 en 17 jaar niet mee aan het pesten van 
andere leerlingen (dit is gelijk aan 2011). 
Alle scholen werken met een erkend pestprotocol. 
Vanaf 2015 zal het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) gaan 
samenwerken met het CJG. In 2017 is het AMHK ingericht.  

5.5 Vrijetijdsbesteding 
Beleidsdoelstellingen 
Er is in alle kernen een aanbod van activiteiten en voorzieningen voor alle jeugdigen van 4-23 
jaar, dat aansluit bij hun behoefte. 
De nadruk in het speelruimtebeleid ligt de komende jaren (2014-2018) op het in stand houden 
van het huidige voorzieningenniveau en, daar waar mogelijk, het verbeteren ervan. In elke wijk is 
een kwalitatief goed aanbod van speelvoorzieningen, aansluitend bij de vraag.  
Vanuit het perspectief ‘versterken door verbinden’ wordt in het najaar van 2014 een nieuw 
uitvoeringsprogramma sportstimulering opgesteld, waarin drie belangrijke uitgangspunten en 
ambities worden geformuleerd.  
Een belangrijke schakel in de uitvoering van het (toekomstig) sportstimulerings- en cultuurbeleid 
van de gemeente Nunspeet is de inzet van de combinatiefunctionarissen 
onderwijs/sport/cultuur/gezondheid.  
In 2015 wordt een nieuwe visie op cultuur en maatschappij opgesteld. Een belangrijk 
uitgangspunt in deze visie is dat cultuur een belangrijk middel is om doelstellingen op andere 
beleidsterreinen te bereiken. 
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Bijlage 1 – Cijfers en gegevens met betrekking tot het preventief 
jeugdbeleid 
 
Demografische gegevens  
Hieronder is de leeftijdsopbouw van de jeugd van de gemeente Nunspeet weergegeven in 
absolute aantallen en uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal inwoners van de 
gemeente (situatie 1 januari 2014). Ter vergelijking zijn deze aantallen en percentages zoals die 
gelden voor de gehele Regio Noord- en Oost-Gelderland in de tabel opgenomen. 
 

 
leeftijd 

Gemeente Nunspeet Regio Noord- en Oost-
Gelderland 

aantal percentage aantal percentage 
0 t/m 4 1.537 6% 39.675 5% 
5 t/m 9 1.657 6% 45.894 6% 

10 t/m 14 1.903 7% 52.949 7% 
15 t/m 19 1.821 7% 49.325 6% 
20 t/m 24 1.625 6% 41.445 5% 

25+ 18.137 68% 581.075 72% 
Totaal 26.680 100% 810.363 100% 

Bron: CBS Statline  
 
Hieruit volgt dat 6.918 van de 26.680 inwoners van de gemeente Nunspeet jonger zijn dan 20 
jaar. Dat is bijna 26% (landelijk gemiddelde: 22,9%).  
 

 
Bron: CBS Statline  
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Het preventief jeugdbeleid heeft als doelgroep alle jeugdigen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar. De 
procentuele verdeling van deze doelgroep over de 4 kernen van de gemeente Nunspeet: 
 

 Nunspeet Hulshorst Elspeet Vierhouten 
Percentage 69,8% 7,1% 21,3% 1,8% 

Bron: Gemeentelijke basisadministratie (peildatum: 14 juli 2014) 
 
Voorschoolse voorzieningen en onderwijs 
Peuterspeelzalen 

Overzicht peuterspeelzalen gemeente Nunspeet 
 Nunspeet Elspeet Hulshorst 
Gesubsidieerd Randweg 

Troeltrastraat 
Kabouterhof 
Vlinderhof 
Spelenderwijs 

Klein Duimpje Kapelweg 

Niet-gesubsidieerd  De Boomhut   
 
Aantal bezoekers peuterspeelzalen 
Op 1 januari 2012 wonen 1.268 0- t/m 4-jarigen in de gemeente Nunspeet. De meest recente 
bezoekersaantallen van peuterspeelzalen komen uit 2011. In dat jaar maakten circa 450 peuters 
gebruik van een peuterspeelzaal. Naar schatting ligt het aantal bezoekers van peuterspeelzalen 
nu iets onder de 400.  
 
Aantal bezoekers primair en voortgezet onderwijs 
In de gemeente Nunspeet zijn achttien scholen voor primair onderwijs, waaronder één school 
voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook is er één 
school voor voortgezet onderwijs.  
 
Totaal aantal bezoekers van deze (in totaal 19) scholen in 2012 en 2013 

2012 2013 
3399 3359 

 
Bezoekersaantallen jeugd- en jongerenwerk (JJW)  

Deelnemers 2013 
0-12 jaar 12-23 jaar 

707 3961 
Totaal: 4668 

 
Het totaal aantal Jongeren-Bereik-Uren lag in 2013 op 48697. Met de indicator Jongeren-Bereik-
Uren wordt het aantal bezoeken maal de gemiddelde tijdsduur ervan aangegeven, los van de 
vraag hoeveel deelnemers er geweest zijn. 
 
Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) 
Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) gemeente Nunspeet 

 Totaal vsv’ers VO MBO 
2007/2008 2.624 87 13 74 
2008/2009 2.597 76 18 58 
2009/2010 2.565 82 11 71 
2010/2011 2.557 73 19 54 
2011/2012 2.522 69 14 55 
2012/2013 2.544 43 5 38 

Bron: www.vsvverkenner.nl  
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Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters 

 Gemeente Nunspeet landelijk 
2007/2008 3.3% 3.6% 
2008/2009 2.9% 3.2% 
2009/2010 3.2% 3.0% 
2010/2011 2.9% 3.0% 
2011/2012 2.7% 2.8% 
2012/2013 1.7% 2.1% 

Bron: www.vsvverkenner.nl 
 
Jeugdwerkloosheid 
Percentage werkzoekende werkloze jongeren van 16 t/m 
22 jaar in de Regio Noord-Veluwe 
 2011 2012 

Elburg 0,85% 0,53% 
Ermelo 0,81% 0,65% 

Harderwijk 0,81% 1,35% 
Nunspeet 0,40% 0,81% 

Oldebroek 0,75% 0,97% 
Putten 0,61% 0,91% 

Bron: Kinderen in Tel, databoek 2014 
 
Gezondheid  
Kindermonitor 2013 
De kindermonitor is uitgevoerd in het najaar van 2013 onder ouders/ verzorgers van kinderen 
tussen 6 maanden en 12 jaar oud (peildatum: 1 oktober 2013). Er is een steekproef van 1500 
kinderen per gemeente getrokken. In de gemeente Nunspeet was de respons 31% (Noord-
Veluwe 40%, Noord- en Oost-Gelderland 42%). Voor deze rapportage zijn de resultaten van 468 
ouders gebruikt. 
  
Zie voor meer informatie: GGD Noord- en Oost-Gelderland, onderzoeksgegevens, 
gezondheidsmonitors, kindermonitor (0-12jr), rapportages kindermonitor 2013  
http://ggdnog.nl/ExtraMenu/Onderzoeksgegevens/Gezondheidsmonitors/Jeugdmonitor/Rapportag
es-Kindermonitor-2013 
 

 

gemiddelde 
Nunspeet 1 

gemiddelde 
Noord-Veluwe 1 

 
% % 

Gezondheid     
Matig tot slechte ervaren gezondheid 5 4 
Kind verzuimde in de afgelopen vier weken school vanwege ziekte2 24* 19 
Verhoogd risico op psychosociale problemen2 17 19 
Ingrijpende gebeurtenissen     
Ingrijpende gebeurtenissen die kind ooit heeft meegemaakt  

  overlijden van nabij familielid of geliefd persoon 39 39 
langdurige ziekte of handicap van het kind zelf 9* 6 
langdurige ziekte of handicap van een gezinslid 13 13 
psychische problemen van (één van) de ouders 8* 10 
conflicten of ruzies binnen het gezin 12 15 
echtscheiding of voor langere tijd weggaan van gezinslid 7 8 
uitbreiding gezin door stiefvader/-moeder en/of stiefkind 3 4 
problemen in verband met werk of werkloosheid van (één van) de 10 11 

http://ggdnog.nl/ExtraMenu/Onderzoeksgegevens/Gezondheidsmonitors/Jeugdmonitor/Rapportages-Kindermonitor-2013
http://ggdnog.nl/ExtraMenu/Onderzoeksgegevens/Gezondheidsmonitors/Jeugdmonitor/Rapportages-Kindermonitor-2013
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ouders 

problemen met drank of verslaving bij een gezinslid 1 1 
woonproblemen, problemen met huisvesting of met verblijf in 
Nederland 1 2 

Minstens één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt 58 59 
Minstens één ingrijpende gebeurtenis waar kind nog last van heeft 8 7 
Mantelzorg      
Geeft mantelzorg3  4 3 
Opvoedingsondersteuning     
Ouder heeft op dit moment behoefte aan opvoedingsondersteuning 6 7 
Welzijnsinstellingen     
Ouder heeft voor kind wel eens contact gehad met… 

  maatschappelijk werk 5 5 
bureau jeugdzorg 4 6 
zorgadviesteam (ZAT)/buurtnetwerken 1 1 
opvoedingssteunpunt 1 2 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 7 6 
MEE (organisatie voor mensen met een beperking of chronische 
ziekte) 3 3 
steunpunt huiselijk geweld 1 1 
advies- en meldpunt kindermishandeling 1 1 
voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 4 3 
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 11* 24 
integrale vroeghulp 3 2 
schoolmaatschappelijk werk2 

15* 8 
Verslavingszorg2 1 0 
bureau halt2 0 0 

Mediaopvoeding     

Mate van regels en afspraken over soort computerspelletjes en welke 
websites bezocht mogen worden4 

  vrij strikte regels 79* 76 
regels soepel gehanteerd 18 18 
weinig regels 3* 6 

Weet welke sites mijn kind bezoekt4 

  ja, altijd 54 53 
Soms 12 12 
nee, meestal niet 0 1 
(nog) niet van toepassing 34 35 

Weet met wie mijn kind chat4 
  ja, altijd 15 16 

Soms 6 6 
nee, meestal niet 0 0 
(nog) niet van toepassing 80 77 

Kijk met kind mee bij internetten4 
  ja, altijd 24 27 

Soms 36 34 
nee, meestal niet 4 4 
(nog) niet van toepassing 36 35 

Praat met kind over wat hij/zij ziet op internet4 
  



- 39 - 

 

ja, altijd 31 30 
soms 28 27 
nee, meestal niet 2 3 
(nog) niet van toepassing 40 40 

 

1 Cijfers zijn afkomstig uit het tabellenboek gemeente Nunspeet Kindermonitor 2013 (GGD Noord- en Oost-
Gelderland, juni 2014). Voor zowel de gemeente Nunspeet als voor de Noord-Veluwe zijn gewogen cijfers 
weergegeven 
2 Deze vragen zijn gesteld aan de ouders van de kinderen van 4-12 jaar (peildatum 1 oktober 2013) 
3 Deze vragen zijn gesteld aan de ouders van de kinderen van 8-12 jaar (peildatum 1 oktober 2013) 
4 Deze vragen zijn gesteld aan de ouders van de kinderen van 2-12 jaar (peildatum 1 oktober 2013) 
* De percentages van de gemeente Nunspeet verschillen significant van de Noord-Veluwe. 
 
Kinderen in Tel 2012  
In de tabel hieronder is een overzicht van de cijfers uit het Kinderen in Tel Databoek 
weergegeven. De scores van de gemeente Nunspeet over 2012 zijn afgezet tegen de landelijke 
aantallen en cijfers. De begrippen worden onder de tabel nader toegelicht.  

 
2012 Gemeente Nunspeet landelijk 

Kindersterfte 11,86 per 100.000 14 per 100.000 
Zuigelingensterfte 0,00 per 1.000 3,29 per 1.000 
Met delict voor rechter 1,54% 2,6% 
Werkloze jongeren 0,81% 1,21% 
Kinderen in jeugdzorg 0,69% 1,52% 
Kinderen in achterstandswijken 0% 17,57% 
Kinderen in uitkeringsgezin 1,88% 5,66% 
Melding kindermishandeling 0,17% 0,91% 
Achterstandsleerlingen 12,23% 11,61% 
Voortijdig schoolverlaters 2,74% 3,23% 
Tienermoeders 0,91% 0,60% 
Kinderen met handicap 1,94% 1,96% 

 
Toelichting begrippen: 
Kindersterfte: het aantal kinderen per 100.000 kinderen tussen de 1 en 15 jaar dat jaarlijks sterft aan 
natuurlijke en niet-natuurlijke doodsoorzaken. 
 
Zuigelingensterfte: promillage zuigelingen van 0 tot 1 jaar dat sterft. 
 
Met delict voor rechter: percentage 12- t/m 21-jarigen dat een delict heeft gepleegd waarvoor ze voor de 
rechter zijn verschenen. 
 
Werkloze jongeren: percentage niet-werkende werkzoekende jongeren van 16 t/m 22 jaar. 
 
Kinderen in jeugdzorg: percentage 0- t/m 17-jarigen dat in 2011 en 2012 een nieuwe indicatie voor 
jeugdzorg heeft gekregen. 
 
Kinderen in achterstandswijken: percentage 0- t/m 17-jarigen dat in een achterstandswijk woont. 
 
Kinderen in uitkeringsgezin: percentage 0- t/m 17-jarigen dat in een uitkeringsgezin leeft. 
 
Melding kindermishandeling: percentage gemelde mishandelde 0- t/m 17-jarigen. 
 
Achterstandsleerlingen: percentage 4- t/m 12-jarige leerlingen in het primair onderwijs met een 
leerlinggewicht hoger dan 0. 
 
Voortijdig schoolverlaters: het percentage voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) als percentage van het totaal 
aantal leerlingen van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 
 
Tienermoeders: percentage tienermoeders 15 t/m 19 jaar. 
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Kinderen met handicap: percentage 0- t/m 17-jarigen met een handicap.   
 
E-MOVO 2011 
E-MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting) is uitgevoerd in het najaar van 2011 onder 
jongeren uit klas 2 en klas 4 van vrijwel alle middelbare scholen in Gelderland. Voor deze 
rapportage zijn de resultaten gebruikt van 492 jongeren die ten tijde van het onderzoek in 
Nunspeet woonden.  
 
Zie voor meer informatie: GGD Noord- en Oost-Gelderland, onderzoeksgegevens, 
gezondheidsmonitor, E-MOVO, rapportages E-MOVO 2011  
http://www.ggdnog.nl/ExtraMenu/Onderzoeksgegevens/Gezondheidsmonitors/E-
MOVO/Rapportages-EMOVO-2011 
 

  
gemiddelde 
Nunspeet1 

gemiddelde 
Noord-Veluwe1 

  % % 
ervaren gezondheid niet zo best / slecht 2 3 
thuis door ziekte in de afgelopen 4 schoolweken 37 33 
gespijbeld in de afgelopen 4 schoolweken 15 11 
Ingrijpende gebeurtenissen     
Heeft de volgende ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt     

echtscheiding ouders 9* 16 
langdurige of ernstige ziekte of handicap van jezelf 8 9 
overlijden dierbare 51 52 
langdurige of ernstige ziekte of handicap van een gezinslid 30 29 
psychische ziekte van een gezinslid 14 13 
verslaving van een gezinslid aan alcohol, drugs of gokken 9 8 
groeit op met een lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid 
(totaal) 42 40 

Heeft nu nog problemen met ingrijpende gebeurtenis     
echtscheiding ouders 4 6 
langdurige of ernstige ziekte of handicap van jezelf 4 5 
overlijden dierbare 12 13 
langdurige of ernstige ziekte of handicap van een gezinslid 8 10 
psychische ziekte van een gezinslid 7 6 
verslaving van een gezinslid aan alcohol, drugs of gokken 3 3 
lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid (totaal) 14 15 

Roken     
ik rook 21 18 
Alcoholgebruik     
heeft ooit alcohol gedronken 50 46 
heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken 41 36 
heeft in de afgelopen 4 weken aan bingedrinken gedaan 28 25 
is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest 13 14 
Druggebruik     
in afgelopen 4 weken softdrugs gebruikt 1 3 
in afgelopen 4 weken harddrugs gebruikt 0 1 
Ervaringen met internet     
Ervaringen met internet     

iemand gaf je een compliment 82 85 

http://www.ggdnog.nl/ExtraMenu/Onderzoeksgegevens/Gezondheidsmonitors/E-MOVO/Rapportages-EMOVO-2011
http://www.ggdnog.nl/ExtraMenu/Onderzoeksgegevens/Gezondheidsmonitors/E-MOVO/Rapportages-EMOVO-2011
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je kreeg verkering met iemand 17 17 
iemand beledigde je 33 34 
iemand maakte je belachelijk 19 21 
iemand pestte je 8 10 
iemand deed een ongewenst seksueel voorstel 14 13 
iemand heeft vervelende foto’s of filmpjes verspreid, bijvoorbeeld op 
internet gezet of via de mobiele telefoon naar anderen gestuurd 4 5 

Heeft voor webcam iets seksueels gedaan 2 3 
Deed dit voor:      

iemand die ik alleen via internet ken 1 2 
een vriend(in) die ik persoonlijk ken 1 1 
mijn vaste vriend(in)/verkering, die ik persoonlijk ken 1 1 

Compulsief internetgebruik 8 6 
 
1 Cijfers zijn afkomstig uit het tabellenboek gemeente Nunspeet E-MOVO 2011 (GGD Gelre-IJssel, 
november 2012).  
Voor de gemeente Nunspeet zijn de ruwe cijfers weergegeven, voor de regio Gelre-IJssel de 
gestandaardiseerde cijfers.  
 
* De verschillen tussen de gemeente Nunspeet en de Noord-Veluwe zijn waarschijnlijk statistisch significant 
(de berekening is gebaseerd op verschillen tussen de ruwe cijfers van de gemeente Nunspeet en de 
gestandaardiseerde cijfers van de Noord-Veluwe op basis van al dan niet overlappende 
betrouwbaarheidsintervallen). 
 
Overgewicht 
Komt uit JGZ-registraties van de GGD. Onderstaande gegevens gaan over de gecombineerde 
schooljaren 2012/2013 en 2013/2014. In de tabel staat het percentage overgewicht per 
leeftijdsgroep/PGO genoemd voor de gemeente Nunspeet en voor de Noord-Veluwe. 
 

 Nunspeet* Noord-Veluwe 

5-/6-jarigen 13% 11% 

10-/11-jarigen 17% 16% 

13-/14-jarigen 14% 16% 
 

* de overgewichtpercentages van de gemeente Nunspeet verschillen niet significant van de percentages 
voor de Noord-Veluwe. 
 
Jeugdzorg  
Cijfers geïndiceerde jeugdzorg (2012): 
 Aantal unieke cliënten 

Jeugd- en opvoedhulp 326 

Jeugd-GGZ 330 

Jeugd-LVG 50 

Totaal 706 
 
In 2014 ontvangen in Nunspeet 63 jeugdigen –unieke personen- in totaal 128 PGB’s. 
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Bijlage 2 – Overlegstructuur onderwijs- en jeugdbeleid 
 
  
 
 
 
 
 

Toelichting : rechthoekige kaders zijn formele adviesorganen 
van het college; ovale kaders zijn werkgroepen die 
voorbereidend werk doen voor de adviesorganen. 
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