Doelenboom preventief jeugdbeleid Oldebroek
1.Algemeen beleidsdoel (= Doelstelling Preventief Jeugdbeleid Oldebroek)
Preventief jeugdbeleid draagt bij aan de versterking van de pedagogische
gemeenschap en een afname van de vraag naar duurdere zorgvormen.
Effectindicatoren

Oldeboek.

Regio/
NL

% kinderen/jongeren met (duurdere) jeugdzorg

cijfers gebruik
jeugdhulp (van
CJG/gemeente)

% kinderen in jeugdzorg

0,94

1,49

%huishoudens met regelingen jeugdzorg
% hh met regeling jeugdzorg + andere regeling

4,2
59,5

3,7
64,4
(NL)

% kinderen met verhoogde SDQ-score
% jongeren met verhoogde SDQ-score
Iets om samenredzaamheid te meten,
Bijvoorbeeld:
% volwassenen dat mantelzorg verleent
% volwassenen dat vrijwilligerswerk doet
% dat wekelijks contact heeft met buren
% dat weleens iets doet voor buren
% dat (zeer) vaak het gevoel heeft buiten de
samenleving te staan
% volwassenen dat (matig tot ernstig) eenzaam is

11
4

9
4

15
43
68
69

11
36
66
67

2
31

3
33

% ouders dat zelden/nooit hulp van
familie/vrienden heeft bij opvoeding
% ouders dat deze steun krijgt maar onvoldoende
vindt
2.Beleidsdoelstellingen

30

29

4

4

Oldeboek.
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Regio/
NL
7

8

9

4

4

89

77

A. Versterken (eigen kracht) van ouders/gezinnen
Effectindicatoren
% ouders dat behoefte heeft aan
opvoedondersteuning
% ouders dat vaak hulp van familie/vrienden krijgt
bij opvoeding
% dat deze steun krijgt maar het onvoldoende
vindt
% ouders dat bekend is met CJG
1

Bron

Waarstaatjegeme
ente (2012)
Zie ook **

Kindermonitor ‘13
E-MOVO 2011
Monitor
volwassenen
2012

Kindermonitor
2013
idem

Bron
Kindermonitor
2013 (in 2017
nieuwe monitor)

% kinderen in lage SES-gezin
% kinderen in gezinnen met enige/grote moeite
met rondkomen
% kinderen dat door JGZ wordt gezien

39
17

21
16

98

96

% meldingen kindermishandeling

0,38

% kinderen in uitkeringsgezin

1,51

0,91
(NL)
5,66
(NL)

% meldingen kindermishandeling

0,38

% werkloze jongeren

0,97

% tienermoeders

0,84

0,91
(NL)
1,21
(NL)
0,50
(NL)

Bereik CJG (aantal en soort hulpvragen,
doorverwijzingen etc)

Ervaring ouders met CJG

Mate waarin CJG en soc.wijkteam met elkaar
samenwerken (ervaringen)
Aantal meldingen bij SMW

B. Versterken scholen
Effectindicatoren

Actiepunt:
kunnen SMWorganisaties dit
aanleveren?

Oldeboek.
1,76

Regio/
NL
3,23
(NL)

Opkomst% JGZ-contactmomenten

98

96

% ouders bekend met SMW

78

73

% voortijdig schoolverlaters

Mate van ouderbetrokkenheid
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Registratie
GGD/JGZ
2011/2013
Kinderen in Tel
2014*/wsjg
Kinderen in Tel
2014* /
waarstaatjegeme
ente
Kinderen in Tel
2014*/wsjg
Kinderen in Tel
2014*/wsjg
Kinderen in Tel
2014*/wsjg
Volgt tzt uit
registratiesystee
m CJG (start juli
2015)
Klanttevredenhei
dsonderzoek oid.
(CJG is bezig om
cliëntparticipatie
te meten)
Interviews?

Bron
Kinderen in Tel
2014 / wsjg
(2012)
Interviews
basisscholen
(onderzoek
Hogeschool
Windesheim)
GGD/JGZ
registratie
Kindermonitor
2013

% scholen dat collectieve voorlichting
verzorgt/laat verzorgen
Opkomst% bij ouderavonden
Aantal/soorten arrangementen passend onderwijs
speciaal onderwijs

Scholen

Rapportages
samenwerkingsv
erbanden
Interviews?

Verbetering integrale samenwerking school/zorg
C. Versterken vrije tijd
Effectindicatoren

Oldeboek.

Regio/
NL

JOGG
% kinderen dat meestal niet weerbaar is

6

5

% kinderen dat wordt gepest

34

33

% jongeren dat wordt gepest op school
% kinderen dat beweegnorm haalt
% kinderen dat lid is van sportclub/vereniging
% kinderen dat veel (>3,5 u/wk) buiten speelt
% jongeren dat meer dan 7 uur per week beweegt
% jongeren dat lid is van een sportclub
% jongeren dat dagelijks rookt
% jongeren dat alcohol drinkt (afgelopen 4 wkn)
% jongeren dat binge drinkt
% jongeren dat dronken is geweest
% jongeren dat hasj/wiet gebruikt
% jongeren dat harddrugs gebruikt
Voorlichting aan doelgroepen over
leefstijlthema’s. Frequentie, bereik
Financiële zelfredzaamheid van jongeren
% jongeren met schulden
Effecten en ervaringen straathoekwerk
Versterking verenigingen tav opvoedvaardigheden
trainers (bijv % trainers dat cursus heeft gevolgd
of % kinderen dat door verenigingen wordt
doorverwezen naar professionele hulp)

13
76
62
72
74
66
3
29
17
9
1
0

13
80
70
74
72
71
9
40
28
18
3
1

Bron
Wordt apart
geëvalueerd
Kindermonitor
2013
Kindermonitor
2013
E-MOVO 2011
Kindermonitor

E-MOVO 2011
E-MOVO 2011

CJG?

7

9

D. Versterken wijk (eventueel aangevuld met kerken en verenigingen)
Is er een pedagogische buurtvisie geformuleerd?
Zijn er mogelijkheden gecreëerd voor jeugd om in
hun buurt positief of sociaal wenselijk gedrag te
vertonen?
Wat zijn ervaringen met rolmodellen voor jeugd
Resultaten onderzoek Hogeschool Windesheim?

CJG?
E-MOVO 2011
jaarverslag

Gemeente

Interviews?

* cijfers zijn van 2011-2012
**Link naar cijfers kinderen in Tel gemeente Oldebroek (inclusief trends en vergelijking andere
gemeenten/Nederland): http://wsjg.databank.nl/Jive/JiveReportcontents.ashx?report=vji_kit&inp_geo=gemeente_269
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Enkele opmerkingen:


Om beleidsdoelstellingen smart te kunnen formuleren is het nodig een 0-situatie te hebben en op basis
daarvan verbeterdoelen te formuleren.



De GGD-monitors zijn/worden gehouden:
- Kindermonitor 2013-2017
- Monitor volwassenen/ouderen 2012-2016
- E-MOVO 2011-2015



Cijfers over gebruik jeugdzorg: jaarlijks beschikbaar (gemeente, waarstaatjegemeente.nl)



Kinderen in Tel: komt een keer per 2 jaar uit. Cijfers zijn ouder dan jaar uitgave



Kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen) is geschikt om procesindicatoren te meten, dus
tevredenheid, werkbaarheid, mate waarin instellingen, scholen, organisaties, partners, gezinnen elkaar
vinden/ondersteunen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Caroline Timmerman-Kok, epidemioloog
Juni 2015
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