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VOORWOORD

Als je wieg in Meierijstad staat en je hier mag opgroeien, dan heb je geluk. 
In Meierijstad is het voor een kind prettig wonen. Er zijn goede scholen, een 
bloeiend sportief en cultureel verenigingsleven, uitdagende speeltuinen en na-
tuur en bovenal is het veilig in Meierijstad. 

Aan dat geluk dragen velen dagelijks bij. Sommige doen dat professioneel, 
zoals leraren, conciërges, jeugdverpleegkundigen, jongerenwerkers, huisartsen 
enzovoorts. Anderen als vrijwilliger, zoals coaches, trainers, leiders bij vereni-
gingen of al die hulpouders op school. In feite draagt iedere inwoner in meer 
of mindere mate bij aan het gelukkig kunnen opgroeien van de jeugd in 
Meierijstad. 

Toch is opgroeien in de 21ste eeuw ook complex. Kinderen groeien op in een 
informatiemaatschappij waar internet en sociale media van grote invloed 
zijn. Het zorgt voor veel prikkels voor kinderen, die het sowieso al druk lijken 
te hebben. Soms maak ik me daar best zorgen over en met mij ook andere 
ouders in Meierijstad. Er wordt veel van kinderen verwacht. En kinderen willen 
die verwachtingen ook graag waarmaken. Ze willen het graag “goed” doen. 
Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de kinderen in Meierijstad goed. 
Het is belangrijk dat die groep zo groot mogelijk blijft en we tegelijkertijd oog 
hebben voor die kinderen met wie het minder goed gaat.
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Behoorlijk wat kinderen krijgen in hun jeugd te maken met serieuze gebeurte-
nissen. Denk aan (v)echtscheidingen, huiselijk geweld, intensieve mantelzorg, 
verslaving bij ouders, problematische schulden en allerlei problemen die daar 
vaak mee samen komen. Hoewel tegenslag en teleurstelling kinderen uitein-
delijk ook op een positieve manier kunnen vormen in het leven, hebben dit 
soort ervaringen een grote impact op hun ontwikkeling. Het is belangrijk dat 
kinderen erover kunnen praten, op tijd aandacht krijgen of gewoon een arm 
om zich heen. Dat een kind zich veilig voelt en deze soms onvermijdelijke ge-
beurtenissen in hun leven, geen bron zijn van latere ernstige psychische of ge-
dragsproblemen. En toch zien we in Nederland een toename van het aantal 
kinderen dat kampt met een depressie. Dat is zorgelijk. Net als het feit dat de 
aantrekkingskracht van drank en drugs op jongeren in onze regio groot blijft.

‘Kinderen moeten gewoon nog kind kunnen zijn’. Dat is een uitspraak die ik 
veel heb gehoord tijdens de gesprekken in de voorbereiding op deze notitie. 
Wat betekent dat? Niet ieder afwijkend gedrag van een kind meteen pro-
blematiseren en willen oplossen met medicijnen of behandeling. Soms zijn 
kinderen speels, opstandig, ongehoorzaam of gewoon stout. Genoeg ouders 
komen daar in de opvoeding zelf uit. En waar nodig is er hulp van een profes-
sional beschikbaar. 

Ik geloof dat kinderen behoefte hebben aan speelruimte. Letterlijk en figuur-
lijk. Met het bieden van aandacht, veiligheid en liefde kunnen we in Meierij-
stad die basis leggen. Dat vraagt vooral inzet van de samenleving zelf. Maar 
vraagt ook van de gemeente en haar maatschappelijke partners te investe-
ren in preventie. In een goed opgroei- en opvoedklimaat in Meierijstad. Laat 
dit preventief jeugdbeleid daar een goed fundament voor zijn. 

Menno Roozendaal,
Wethouder Jeugd gemeente Meierijstad
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AANDACHT VOOR ALLE JEUGDIGEN
Het preventief jeugdbeleid richt zich op alle jeugdigen in Meierijstad van 0 tot 23 jaar. Deze groep omvat 
ruim 25% van het totaal aantal inwoners. Samen zijn we er verantwoordelijk voor dat jeugdigen gezond 
en veilig kunnen opgroeien en zo normaal mogelijk kunnen meedoen. Ongeveer 15% van de jeugdigen 
heeft tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig. Met een goed algemeen aanbod en preventieve activi-
teiten willen we de groep jeugdigen, die volledig zelfredzaam is (de 85%-groep met wie het goed gaat), 
vergroten.

WETTEN EN KADERS
Het preventief jeugdbeleid sluit aan op de uitgangspunten van het Internationaal verdrag voor de rechten 
van het kind, landelijke wetgeving en afspraken in het Regeerakkoord. Lokaal is er gekeken naar de aan-
sluiting op de Mijlpalen van Meierijstad, de Visie Sociaal Domein en de raakvlakken met andere 
beleidsterreinen.

WAAR STAAT MEIERIJSTAD
In de benchmark scoort de jeugd van Meierijstad gemiddeld tot goed ten opzichte van referentiegemeen-
ten. Er zijn ook enkele aandachtspunten, zoals binge drinken en laaggeletterdheid. Meierijstad heeft een 
breed voorzieningen aanbod, voor alle jeugdigen (en ouders), voor risicogroepen en voor individuen met 
problemen. Ook hier zijn er aandachtspunten.

VISIE EN SPEERPUNTEN
We willen de groep gezonde, zelfredzame jongeren (de 85%-groep) vergroten door:
- te investeren in jongeren met wie het nu (nog) goed gaat;
- de aandacht voor jeugd en jeugdpreventie binnen aanverwante beleidsterreinen te borgen;
- het huidig aanbod van vroegsignalering, voorlichting, advies en bewustwording voort te zetten 
  en te versterken;
- te investeren in samenwerking, afstemming en kennis.

Binnen het preventief jeugdbeleid krijgen kwetsbare groepen extra aandacht. Voor de komende jaren 
focussen we op psychische gezondheid én op de volgende zes aandachtsgroepen: jeugdigen met GGZ-
gerelateerde problematiek, met een licht verstandelijke beperking of een verslaving, jonge mantelzorgers, 
kinderen in pleegzorg en kinderen van ouders in een vechtscheiding. De aandacht voor andere groepen 
wordt op het huidige niveau voortgezet. Het preventief trainingsaanbod voor risicogroepen wordt lokaal 
georganiseerd.

VAN BELEID NAAR UITVOERING
De hiervoor beschreven speerpunten en aandachtsgroepen zijn gekoppeld aan een zestal actielijnen met 
daarbij een overzicht van acties/activiteiten (bestaand en nieuw). Dit overzicht is niet compleet. Het is een 
eerste concretisering van het beleid. Jaarlijks monitoren we met onze netwerkpartners de ontwikkelingen. 
Waar nodig leidt dit tot bijstelling of aanvulling. 

SAMENVATTING
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In hoofdstuk 1 beschrijven we de ambitie en visie van Meierijstad en het proces om te komen tot dit 
beleidsplan.
In hoofdstuk 2 staan we stil bij het wettelijk kader en het beleidskader.
Hoofdstuk 3 geeft informatie over het aantal jeugdigen in Meierijstad en beschrijft op hoofdlijnen de 
uitkomsten van de benchmark. Gedetailleerder informatie over de benchmark is te vinden in bijlage 
I. De uitkomsten van de benchmark en het bestaande voorzieningenaanbod zijn besproken met de 
netwerkpartners. Een samenvattend verslag van deze consultatieronden is opgenomen in bijlage II.
In hoofdstuk 5 vindt u de visie en speerpunten en in hoofdstuk 6 worden deze vertaald naar acties. 
Ten slotte is er in hoofdstuk 7 aandacht voor monitoring en financiën.

LEESWIJZER
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1.1  AMBITIE EN VISIE MEIERIJSTAD

‘De jeugd heeft de toekomst! In Meierijstad krijgen ze de aandacht die ze verdienen .́ 

Deze uitspraak verwoordt onze ambities vastgelegd in Mijlpalen van Meierijstad: 
• Voor de jeugd zijn in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de groei naar volwas-

senheid door onder andere onderwijs, welzijn en vrijetijdsbesteding. 
• Voor jongeren met problemen is er zorg en ondersteuning, onder andere via de jeugdzorg. 

Beleid gericht op preventie heeft prioriteit 
Preventie is het voorkomen van erger: voorkomen van problemen en voorkomen dat problemen verergeren, 
met als doel de jeugd gezond, kansrijk en veilig te laten opgroeien. Dit kan alleen worden bereikt door te 
investeren ‘aan de voorkant’: door te investeren in laagdrempelige voorzieningen die de jeugd gezond en 
weerbaar maken, waardoor de zorgvraag aan ‘de achterkant’ kleiner wordt. 

Preventie loont1  Verschillende onderzoeken tonen aan dat investeren in opvoeden en opgroeien loont. De 
effecten van jeugdpreventie zijn het grootst op zeer jonge leeftijd. De ‘opbrengsten’ variëren van een 
betere lichamelijke en psychische gezondheid tot minder schooluitval en een betere sociaaleconomische 
positie op latere leeftijd. 

Aandacht voor alle jeugdigen; het kind centraal
Het preventief jeugdbeleid richt zich op alle jeugdigen in Meierijstad van 0 tot 23 jaar. De jeugdige/het 
kind staat centraal. Dat wil zeggen dat het beleid erop gericht is dat jeugdigen gezond en veilig kunnen 
opgroeien en zo goed en normaal mogelijk kunnen meedoen. Dat gaat niet van zelf: it takes a village to 
raise a child. 
Speciale aandacht is er voor kinderen met een verhoogd risico op het ontstaan van lichamelijke, psycho-
sociale of andersoortige problematiek.

Figuur 1.1 Sociaal-ecologisch model2 

DE 
JEUGDIGE/
HET KIND

OUDERS/GEZIN

MEDEOPVOEDERS

JEUGDHULP

SAMENLEVING/OVERHEID

 1 Meer weten? Brochure investeren in opvoegen en opgroeien loont en Onderzoek RIVM over cognitieve gedragstherapie (CGT)
2 Volgens het sociaal-ecologische model is de ontwikkeling van het kind een dynamisch proces waarbij kind-, ouder-/gezins- en omgevingsfactoren 

in wisselwerking met elkaar hun invloed doen gelden.

1 . INLEIDING
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Vroeg signaleren en snelle inzet
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor een gezonde ontwikkeling van hun kinderen. Soms lukt het niet 
zonder hulp. Vroegsignalering en een snelle inzet van ondersteuning zijn dan belangrijk. Uit landelijke 
cijfers blijkt dat gemiddeld 85% van alle jeugdigen volledig zelfredzaam is. Nog eens 10% heeft ooit tijde-
lijk en kortdurend een lichte vorm van ondersteuning nodig. De resterende 5% behoeft langdurige en/of 
zware vormen van jeugdhulp.

Doelstelling preventief jeugdbeleid
We zetten in op het vergroten van de groep jeugdigen, die volledig zelfredzaam is. We willen dit onder 
andere bereiken door:

• bij het ontwikkelen van beleid op alle levensdomeinen de aandacht voor jeugdigen te borgen (denk 
aan onderwijs, werk, financiën, gezondheid, sport, spelen, huisvesting etc.).

• te investeren in vroegsignalering, voorlichting, advies, bewustwording en een preventief aanbod voor 
aandachtsgroepen en jongeren met (beginnende) problemen.

Figuur 1.1  Doelstelling preventief jeugdbeleid

 

1.2  PROCES
Er is voor Meierijstad een benchmark uitgevoerd op basis van onderzoeksresultaten van onder meer het 
Nederlands Jeugd Instituut (NJI), GGD, CBS en waarstaatjegemeente.nl. De resultaten op de afzonderlijke 
levensdomeinen zijn opgenomen in bijlage I van deze nota.

5%  GROEP VERKLEINEN 
  

10%  GROEP VERKLEINEN 

  

85%  GROEP VERGROTEN   
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De uitkomsten van de benchmark zijn in de periode van juni tot oktober 2018 tijdens verschillende over-
legmomenten besproken met de (individuele) netwerkpartners. Naast het jongerenwerk, de kinderopvang 
en het onderwijs hebben eerste- en tweedelijns zorgpartijen, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 
Basisteam Jeugd en Gezin (BJG), GGD Hart voor Brabant en Novadic Kentron (NK), input geleverd over 
hun beeld van de jeugdproblematiek en hun visie op mogelijke oplossingsrichtingen. Ook de jongeren 
zelf en de kennisgroep jeugd en onderwijs van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad zijn geconsul-
teerd. De uitkomsten van deze consultatieronden zijn samengevat in bijlage II.

De gemeenteraad heeft tijdens een beeldvormende avond in mei 2018 input gegeven voor het preventief 
jeugdbeleid. Tijdens deze avond werd het belang van het lokaal en dichtbij organiseren van preventie 
benadrukt en geadviseerd vooral ook te kijken naar al goed lopende lokale initiatieven.

Intern is met collega’s gesproken om de informatie rondom het preventief jeugdbeleid vanuit de verschil-
lende beleidsterreinen in beeld te brengen en de collega’s uit te dagen de inzet te borgen en waar 
mogelijk te vergroten. 
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2 . WETTEN EN KADERS

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
In 1995 heeft Nederland het Internationaal VN-verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Dit 
verdrag omvat 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen tot 18 jaar. Hierin is onder meer 
opgenomen dat elk kind recht heeft op de best mogelijke gezondheidszorg, op onderwijs en voorzieningen 
voor sociale zekerheid. Daarnaast moet het kind beschikken over vrije tijd, speelmogelijkheden en toegang 
hebben tot culturele of artistieke activiteiten.

Kinderen moeten beschermd worden tegen kinderarbeid, illegaal drugsgebruik, drugsmisbruik en drugs-
handel, seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Daarnaast hebben zij recht op bescherming tegen 
kinderontvoering, kinderhandel, uitbuiting, vrijheidsberoving, foltering of andere vernederende straffen. 
Kinderen mogen bovendien nooit de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf krijgen.

In het verdrag is opgenomen dat ouders de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van 
hun kinderen. De overheid heeft daarin een beschermende taak en een ondersteunende rol bij opgroei- en 
opvoedvraagstukken. Kinderen en ouders mogen niet van elkaar worden gescheiden, tenzij dit in het belang 
is van het kind. Elk kind heeft bovendien het recht om herenigd te worden met de ouder(s).  Wanneer dit 
(tijdelijk) niet kan moet de overheid zorgen voor alternatieve opvang. Sommige kinderen hebben recht op 
bijzondere bescherming en bijstand, zoals vluchtelingenkinderen, kinderen met een handicap en kinderen 
in oorlogssituaties.

Afspraken uit het Regeerakkoord
Voor de totstandkoming van het preventief jeugdbeleid zijn de afspraken uit het Regeerakkoord leidend. 
Vanuit het Nationaal Preventie Akkoord wordt door het kabinet 170 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij heeft het terugdringen van overgewicht, de ontmoediging 
van roken en problematisch alcoholgebruik onder jeugdigen hoge prioriteit. In het Nationaal Programma 
Preventie (onderdeel van het Nationaal Preventie Akkoord) ligt het accent op het terugdringen van diabe-
tes-2 en depressie en het stimuleren van meer bewegen. Om jongeren in staat te stellen een bijdrage te 
leveren aan onze samenleving is in het regeerakkoord invoering van de mogelijkheid van een maatschap-
pelijke diensttijd opgenomen. Vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd is een aantal 
proeftuinen gestart om te experimenteren met de invulling.

Relevante wetgeving
Preventie en vroegsignalering maken eveneens deel uit van de transformatiedoelstellingen uit de Jeugdwet. 
Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verantwoordelijk voor vroegtijdige opsporing en 
preventie van stoornissen, alcoholmisbruik onder jongeren en prenatale voorlichting aan ouders. De Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat voor de bevordering van maatschappelijke participatie, 
preventie en vroegsignalering van 18-plussers. Tot slot is ook de Zorgverzekeringswet (Zvw) relevant voor 
de totstandkoming van dit beleid omdat het preventief jeugdbeleid zich ook richt op de leeftijdscategorie 
18 tot 23 jaar. 
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Lokaal beleid
In de Mijlpalen van Meierijstad zijn vijf thema’s leidend voor alle beleidsterreinen:

• Participatie
• Leefbaarheid
• Innovatie
• Duurzaamheid
• Gezondheid

De visie Sociaal Domein 2018-2021 ‘MEEDOEN! In Meierijstad hoort iedereen erbij’ is gebaseerd op deze 
vijf thema’s. Het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen is in de 
visie vastgelegd. De visie beschrijft onder andere de brede toegang tot ondersteuning en zorg en wat dit 
betekent voor de samenwerking en de rol van de gemeente. 

Preventief jeugdbeleid heeft raakvlakken met diverse beleidsterreinen in en buiten het sociaal domein. De 
resultaten van maatregelen uit aanverwante beleidsvelden zullen naar verwachting een positieve weerslag 
hebben op de doelen van het preventief jeugdbeleid. Anderzijds dragen maatregelen uit het preventief 
jeugdbeleid ook bij aan de doelen op andere terreinen. Dat maakt de noodzaak om het preventief jeugd-
beleid in samenhang met andere beleidsvelden (door) te ontwikkelen.
Voorbeelden van lokale nota’s met aandacht voor preventief jeugdbeleid zijn:

• Sportnota Meierijstad ‘Sportief in beweging naar 2030’ met als uitgangspunten: prettiger en actiever 
leven via sport, vitale verenigingen pakken een maatschappelijke rol en voldoende kwalitatief goede 
en betaalbare sportvoorzieningen. 

• ‘Samen gezond in Meierijstad’, gezondheidsbeleid 2018-2021, met als speerpunten voor jongeren (0-18) 
jaar: gezond gewicht, gezonde voeding en bewegen; preventie alcohol en drugs; bewustwording rondom 
seksualiteit en gebruik sociale media. 

• De beleidsnota Armoedebestrijding Meierijstad 2018-2020 bevat diverse maatregelen gericht op het 
bestrijden en voorkomen van armoede. Doelstellingen van beleid zijn het terugdringen van sociale 
uitsluiting en eenzaamheid, het stimuleren van participatie en het zelf vormgeven van het eigen leven 
door inwoners die het financieel moeilijk hebben. Specifiek voor de jeugd: voldoende ontwikkelings-
mogelijkheden via onder meer onderwijs, welzijn en vrije tijdsbesteding. 

• In de Woonvisie Meierijstad is er aandacht voor de aantrekkelijkheid van Meierijstad als woongemeente, 
ook voor jongeren, en voor wonen/woonvormen voor jongvolwassenen en mensen met een begelei-
dings- en zorgbehoefte.

• In het Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 voor Meierijstad wordt prioriteit gegeven aan de verbinding 
zorg en veiligheid Hierbij is er specifiek aandacht voor kwetsbare groepen zoals personen met verward 
gedrag, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, mensenhandel/arbeidsuitbuiting en polarisatie/radicali-
sering.

• De Nota Voorschoolse Voorzieningen en Ontwikkelingsachterstanden Meierijstad beschrijft maatrege-
len ter voorkoming van (verdere) taal- en ontwikkelingsachterstanden. Het accent ligt op de groep 2 
tot 4 jarigen. 

• Het Uitvoeringsplan laaggeletterdheid 2018-2020 met twee actielijnen specifiek gericht op jongeren. 
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3 . DE JEUGD VAN MEIERIJSTAD

Aantal jeugdigen
Op 1 januari 2018 was ruim 25% (20.455) van de inwoners van Meierijstad jonger dan 23 jaar. 

Kinderen:   0 tot en met 11 jaar   9.876
Jeugdigen:   12 tot en met 18 jaar   7.189
Jong volwassenen:  19 tot en met 22 jaar   3.390

In 2017 bedroeg het aantal gezinnen bijna 13.000 en nog eens 3.500 huishoudens bestonden uit 1 tot 2 
personen jonger dan 35 jaar. De verwachting is dat het aantal gezinnen en jonge huishoudens de komende 
twintig jaar redelijk stabiel zal blijven. Het aandeel alleenstaanden en ouderen zal in de periode 2020-
2040 toenemen.

Uitkomst benchmark: 
Meierijstad, een welvarende gemiddelde gemeente, die goed scoort op onderwijs.
Voor de gemeente Meierijstad is een benchmark uitgevoerd op basis van onderzoeksresultaten van onder 
meer het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), GGD, CBS en waarstaatjegemeente.nl. Een uitgebreide toelich-
ting op de resultaten op de afzonderlijke levensdomeinen is opgenomen in bijlage I.

In de benchmark scoort de jeugd van Meierijstad gemiddeld tot goed ten opzichte van  referentiegemeen-
ten met een vergelijkbare bevolkingsomvang- en opbouw. Zo zijn de percentages schooluitval, 
schoolverzuim, schoolachterstanden en jeugdwerkloosheid ronduit laag. De gemeente doet het daarnaast 
bovengemiddeld goed op de thema’s armoede, lidmaatschap van sportverenigingen en meldingen van 
kindermishandeling. 

Meierijstad scoort verder gemiddeld op een groot aantal thema’s rondom lichamelijke en mentale gezond-
heid zoals mentaal welbevinden, alcohol en roken, voeding en gezond gewicht. Ook het aantal trajecten 
voor opvoedondersteuning, jeugdhulpinterventies en jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen is 
vrij gemiddeld. 
De enige thema’s waarop Meierijstad minder goed scoort dan de referentiegemeenten zijn laaggeletterd-
heid en incidentele, overmatige alcoholconsumptie: het zogenaamde binge3  drinken. Meierijstad heeft 
meer HALT-verwijzingen dan de referentiegemeenten. Dit is niet per definitie negatief. Meer verwijzingen 
kan betekenen dat dit instrument uit preventief oogpunt vaker wordt ingezet. Op het aantal minderjarige 
veelplegers scoort Meierijstad gemiddeld.

Overigens zeggen de scores niets over de prestaties zelf, maar slechts iets over de prestaties ten opzichte 
van vergelijkbare gemeenten. Een score van 50% op ‘gezond gewicht’ is weliswaar vrij gemiddeld maar 
betekent nog steeds dat 50% van de jeugd te zwaar is. 
 

3 Binge drinken: het drinken van 5 glazen alcohol of meer tijdens 1 enkele gelegenheid. In de VS definieert men dit als het stijgen van het bloedalco-

holgehalte tot 0,8 promille of meer.
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• Lidmaatschap sportvereniging
• Melding kindermishandeling
• Voortijdig schooluitval
• Schoolverzuim
• Schoolachterstanden
• Werkloosheid
• Gezinnen in armoede/uitkering
• Kans op armoede

GOED

GEMIDDELD

SLECHT

• Mentaal welbevinden
• Alcohol en roken
• Voeding: o.a. suiker
• Gezond gewicht
• Sport en bewegen
• Opvoedondersteuning
• Jeugdhulptrajecten
• Jeugdbescherming
• Jeugdreclassering
• Jeugdige veelplegers
• Mantelzorg-vrijwiliger
• Aandachtsleerlingen
• Kwaliteit leefomgeving

• HALT-verwijzingen
• Laaggeletterdheid
• ‘Binge-drinkers’
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4 . VOORZIENINGENAANBOD

In dit hoofdstuk wordt een kort beeld geschetst van het voorzieningenaanbod in Meierijstad. Niet alleen 
in de preventieve sfeer, maar ook in relatie tot de jeugdhulp en de rest van het sociaal domein. 

Preventieve jeugdvoorzieningen
Het preventieve aanbod bestaat uit een universeel, een selectief en een gericht gedeelte, zoals in de figuur 
hieronder nader wordt toegelicht.

Figuur 4.1 Preventieve jeugdvoorzieningen

 
Universeel aanbod
De gemeente telt een breed aanbod aan kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen (primair, voortgezet 
en speciaal onderwijs) inclusief voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en onderwijs voor nieuwkomers. Het 
aanbod is dekkend en levensloopbestendig, dat wil zeggen dat er sprake is van een doorgaande lijn, 
toegespitst op alle leeftijdscategorieën. 
Ook het aanbod aan sport- en speelvoorzieningen is ronduit goed: naast een groot aantal sport- en 
speelmogelijkheden in de dertien kernen is er ook in het onderwijs en de kinderopvang ruimschoots aan-
dacht voor sport, spel en bewegen. De combinatiefuncties/sportcoaches in het onderwijs in de buurt 
leveren hieraan een belangrijke bijdrage.
Via het gezondheidsbeleid lopen verschillende initiatieven voor het bevorderen van een gezonde leefstijl 
van jeugdigen, onder meer via JOGG (jongeren op gezond gewicht).
Het aanbod van jeugdactiviteiten door vrijwilligersorganisaties is gemeentebreed en divers: van de weke-
lijkse activiteiten van scouting tot de jaarlijkse kindervakantieweken. 
In heel Meierijstad zijn jongerenwerkers actief in de jongerencentra en de wijk. 
Het aanbod van cultuureducatie binnen- en buitenschools draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van 
onze jeugd. 
Maatregelen als onderdeel van het armoedebeleid, zoals vergoeding maatschappelijke participatie en 
kindpakket, zorgen er voor dat jongeren gewoon mee kunnen doen. 

GERICHT
Risicogroepen of individuen met begin-
nende problemen (gerichte trainingen 
of kortdurende trajectondersteuning)

SELECTIEF
Voor risicogroepen (vroegsignalering, 
voorlichting, advies, bewustwording)

UNIVERSEEL
Voor alle kinderen en ouders (beïnvloe-
den de normale ontwikkeling van het 
kind)

  

10%  GROEP VERKLEINEN 

  

85%  GROEP VERGROTEN   
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Selectief en gericht aanbod
Voorbeelden van het selectief aanbod voor risicogroepen zijn ondersteuning bij opvoed- en opgroeipro-
blemen, informatie en advies en programma’s ter bevordering van gezondheid en zelfredzaamheid. Het 
aanbod is breed en bestrijkt alle levensdomeinen van de jongeren: gezondheid, gezin, financiën, studie, 
werk en vrije tijd. Grote spelers in de verzorging van het preventieve aanbod voor jeugdigen zijn jonge-
renwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) en GGD Hart voor Brabant.
Daarnaast is er een gericht aanbod voor jeugdigen met beginnende problematiek. Voorbeelden hiervan 
zijn gerichte trainingen zoals KIES voor kinderen van ouders in een echtscheiding en kortdurende traject-
ondersteuning in de eerste lijn door BJG of één van de netwerkpartners (bijvoorbeeld Novadic Kentron, 
instelling voor verslavingszorg).

Figuur 4.2 Schets aanbod Meierijstad 

LOKALE ZORG EN WELZIJN

BOUWDORP

JEUGDNATUURWACHT

CJG   CONSULTATIEBUREAU

SCOUTING    KINDERVAKANTIEWERK 

SPEEL-O-THEEK   JONGERENWERK    SPORT    BIBLIOTHEEK 

JONG NEDERLAND  BUURTSPORTCOACHES  

JEUGDVAKANTIEACTIVITEITEN TAALVIJVER  BUREAU HALT   

VVE-PARTIJEN   KIES VOOR HET KIND 

JEUGDMAATSCHAPPELIJK WERK   VERTROUWENSWERK AJK EN SENSOOR (VIA VNG) 

JOIN US   PREVENTIELESSEN   GGD PREVENTIE-TRAININGEN  (KIES, SOVA, ROTS EN WATER)

HOME START  KINDERTELEFOON   PEUTERSPEELZALEN
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Jongerenwerk, CJG, BJG en, GGD  
Het jeugd- en jongerenwerk, CJG, BJG en GGD worden hier apart genoemd vanwege hun centrale posi-
tie in het preventieve veld. Deze partijen werken onderling nauw samen. 

Het professioneel jeugd- en jongerenwerk wordt georganiseerd vanuit de kernen Schijndel, Sint Oedenrode 
en Veghel. Vanuit deze kernen is het jongerenwerk in heel Meierijstad actief en werken jongerenwerkers 
samen. Het jongerenwerk speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van problemen als schooluitval, 
werkloosheid, overlast, uitsluiting en radicalisering. In hun werk staat de persoonlijke vorming van de jon-
geren en hun talentontwikkeling centraal. Jeugd- en jongerenwerkers hebben daarnaast een belangrijke 
functie in het creëren van een vertrouwensband met jongeren en in het bereiken van kwetsbare doelgroe-
pen. 

Het CJG vormt als netwerk van verschillende samenwerkende partijen4  de spin in het web met betrekking 
tot regie en coördinatie van preventie en jeugdhulp in de nulde en eerste lijn. Zij zijn het eerste aanspreek-
punt voor jeugdigen en hun ouders. Daarnaast verzorgt het CJG groepstrainingen. 

Het BJG maakt deel uit van het CJG en is een team van jeugdprofessionals met brede expertise op het 
gebied van preventieve jeugdgezondheidszorg,  opvoed- en opgroeiondersteuning, Jeugd GGZ, Jeugd 
(LVB), problemen in gezinnen (financiële problemen, verslavingsproblematiek, psychische problemen van 
volwassenen). In elk team zit ook een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige van de GGD en een POH-GGZ 
(praktijkondersteuner huisarts). Het BJG vormt de toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp (tweede en 
derdelijns zorg). Daarnaast kunnen zij ook zelf kortdurende trajectondersteuning uitvoeren (vijf tot tien 
gesprekken).

De GGD houdt zich hoofdzakelijk bezig met collectieve preventie-activiteiten via onder meer het consul-
tatiebureau, collectieve trainingen en screening en opvoedondersteuning in verschillende fasen van de 
ontwikkeling van het kind.

Relatie tot de curatieve jeugdzorg
Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdpreventie en begeleiding, 
behandeling en bescherming van jeugdigen tot 18 jaar. Als voldoende aanbod in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en/of Zorgverzekeringswet (Zvw) ontbreekt kan de jeugd-
hulp worden verlengd tot de leeftijd van 23 jaar. Jeugdhulp omvat geïndiceerde jeugdhulpverlening, 
geestelijke gezondheidszorg, jeugdbescherming en reclassering, voorheen AWBZ-gefinancierde jeugdhulp 
en de uitvoering van het voormalig AMHK (Advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), 
nu bekend als Veilig Thuis. Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking, die geen ontwikkelingsperspec-
tief hebben en dus een levenslange zorgvraag hebben, valt onder de Wlz.

4 Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, Lumens, Juvans, MEE, GGD
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Preventie in het jeugd(zorg)domein
In de figuur hieronder is preventie in het jeugd(zorg)domein schematisch weergegeven. De kleuren verwij-
zen naar de in hoofdstuk 1 genoemde groepen. De pijlen geven de onderlinge relaties weer. De huisartsen 
en de Gecertificeerde Instellingen (GI) - voor onze regio Jeugdbescherming Brabant, Leger des Heils en 
William Schrikkergroep - kunnen rechtstreeks verwijzen naar de maatwerkvoorzieningen. De huisarts is via 
de POH-jeugd vertegenwoordigd in het BJG. Het groene vlak legt de relatie met de aanverwante beleid-
sterreinen.

Figuur 4.3 Preventie in het jeugd(zorg)domein5 

5 Gebruikte afkortingen: GI: gecertificeerde instelling voor kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van jeugdreclassering; RBL: 

Regionaal Bureau Leerplicht; IB-er: intern begeleider onderwijs; BOA: buitengewoon opsporingsambtenaar.

GI’s en 
Veilig Thuis

Maatwerk 3e- en 
2e -lijn

BJG  Novadic Kentron
POH-jeugd

Jongerenwerk    CJG          
GGD    

Jeugd Maatschappelijk Werk    
Vertrouwenswerk    RBL    

IB-ers      Zorgcoördinatoren  
VVE     Bureau HALT    

Jeugdagenten     BOA ‘s

Huisartsen
sport     spelen  onderwijs     kinderopvang

armoedebeleid     wonen etc.
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5 . VISIE EN SPEERPUNTEN

In de inleiding hebben we de ambities en doelstellingen van het preventief jeugdbeleid geformuleerd. We 
willen de groep jeugdigen, die volledig zelfredzaam is (de 85%-groep met wie het goed gaat) vergroten. In 
dit hoofdstuk leest u hoe we dit willen bereiken. 

5.1 MÉÉR AANDACHT VOOR GEZONDE, ZELFREDZAME JONGEREN (DE 85%-GROEP)

Het preventief jeugdbeleid richt zich op alle jeugdigen van 0 tot 23 jaar in Meierijstad. In de praktijk blijkt 
de aandacht, ook in het preventieve veld, nog sterk uit te gaan naar risicogroepen en jongeren met begin-
nende problematiek. Het is echter wenselijk om ook de jongeren met wie het goed gaat te blijven bereiken. 
Immers, de 85%- groep wordt niet alleen groter door kwetsbare jongeren sterker en zelfredzamer te maken, 
maar ook door te investeren in jongeren met wie het nu (nog) goed gaat. We willen voorkomen dat zij 
wegblijven door de aanwezigheid van probleemjongeren en/of op termijn problemen ontwikkelen. 
We zetten daarom in op een actieve benadering van alle jongeren en maken hierover afspraken met net-
werkpartners, zoals jongerenwerk en sportcoaches.

5.2 BREDE AANDACHT VOOR JEUGD EN JEUGDPREVENTIE BORGEN EN 
     VERSTERKEN

Beleid op aanverwante beleidsterreinen draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstelling van 
het preventief jeugdbeleid. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, werk, financiën, gezondheid, sport, spelen, 
huisvesting. Uit de inventarisatie blijkt ‘brede’ aandacht voor jeugdigen en jeugdpreventie op deze aan-
verwante beleidsterreinen. Het is belangrijk deze aandacht te borgen.
Deze brede aandacht maakt dat er binnen het preventief jeugdbeleid ruimte ontstaat om te focussen op 
onderwerpen en aandachtsgroepen, die elders minder aandacht krijgen. Structureel afstemmen bij de 
doorontwikkeling van beleid versterkt de brede aanpak, voorkomt overlap en vergroot de opbrengst.

5.3 VOORTZETTEN EN VERSTERKEN HUIDIG AANBOD

We blijven investeren in vroegsignalering, voorlichting, advies, bewustwording en het preventief aanbod 
voor aandachtsgroepen en jongeren met (beginnende) problemen. Het aanbod in Meierijstad is ‘dekkend’. 
Daar waar nodig zetten we in op (verdere) versterking en afstemming. 
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5.4 FOCUS OP PSYCHISCHE GEZONDHEID; ZES AANDACHTSGROEPEN

Binnen het preventief jeugdbeleid leggen we de focus de komende jaren op het bevorderen van de psy-
chische gezondheid. Uit de benchmark en de inbreng van de netwerkpartners tijdens de consultatieronden 
blijkt dat er sprake is van een groeiende problematiek. Voor zes aandachtsgroepen is extra aandacht nodig 
en worden extra investeringen gedaan. 
Het focussen op de psychische gezondheid voor deze aandachtsgroepen betekent allerminst dat andere 
groepen naar de achtergrond gaan. De aandacht en activiteiten voor deze jongeren blijven op gelijk niveau 
ten opzichte van eerdere jaren (going concern). Ook blijft er ruimte om tussentijds doelgroepen te priori-
teren mocht daartoe aanleiding zijn. 

Aandachtsgroepen 
1. Kwetsbare jongeren, veelal met GGZ-gerelateerde problematiek                                                                                                            

Jeugdigen met (beginnende) psychische problemen, gedragsstoornissen en aanverwante problema-
tiek op sociaal vlak of op het gebied van financiën, school of thuissituatie, of een combinatie 
hiervan. Bij jongere kinderen is er vaak sprake van lastig of moeilijk te duiden gedrag.

2.  Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB)                                                                                                                                            
Jeugdigen met een IQ tussen de 50 en 80 die door hun onopvallendheid vaak lang ‘onder de 
radar’ blijven, maar die door hun lage IQ extra kwetsbaar zijn voor het ontstaan van problemen.

3. Jeugdigen met een verslaving                                                                                                  
Jeugdigen met een (beginnende) verslaving aan alcohol, drugs, social media en/of gamen en die 
door hun ongezonde gedrag problemen in hun dagelijks functioneren (dreigen te) ondervinden.

4. Jonge mantelzorgers                                                                                                                
Jeugdigen die psychische en/of praktische zorg verlenen aan een thuiswonend familielid, veelal een 
ouder of broer of zus. Vaak gaat het om een langere periode van intensieve hulp, maar ook jonge-
ren die kortdurend of minder intensieve hulp bieden rekenen wij tot deze doelgroep. 

5. Kinderen in pleegzorg                                                                                                                    
Jeugdigen tot 23 jaar die vanwege hun thuissituatie (tijdelijk) in een pleeggezin of gezinshuis wonen.

6. Jongeren van ouders in een vechtscheiding                                                                              
Jeugdigen die vanwege een vechtscheiding van de ouders (ook als deze niet gehuwd zijn)  psychi-
sche problemen ondervinden.



19

5.5 HET PREVENTIEF TRAININGSAANBOD WORDT LOKAAL GEORGANISEERD

In praktijk blijkt dat jongeren voor trainingen (denk aan weerbaarheid of faalangst) nog vaak moeten 
uitwijken naar andere gemeenten in de regio omdat het aanbod lokaal niet beschikbaar is. Bijvoorbeeld 
omdat groepen te klein zijn of omdat er onvoldoende trainers/professionals beschikbaar zijn. Uit oogpunt 
van preventie is dit onwenselijk: elke jongere die vanwege afstand of reisduur afhaakt loopt 1-op-1 het 
risico om later in de (jeugd-) zorg te belanden. Voor risicogroepen worden alle programma’s daarom in 
Meierijstad aangeboden, ook als hieraan extra kosten verbonden zijn. Het aanbod wordt bij voorkeur op 
vaste data en locaties aangeboden, ongeacht het aantal deelnemers. Lokaal betekent niet automatisch 
in alle kernen van de gemeente.

5.6 INVESTEREN IN SAMENWERKING, AFSTEMMING EN KENNIS 

Professionals en partijen worden opnieuw in positie gebracht
De verschuiving van zwaardere naar lichtere en kortdurende vormen van ondersteuning en méér aandacht 
voor preventie zijn belangrijke doelstellingen van de transformatieopgave van het sociaal domein. Deze 
verschuiving heeft de afgelopen jaren, mede door de grote toestroom naar de eerste- en tweede lijn, 
onvoldoende plaatsgevonden. Binnen de jeugdzorg gaat veel aandacht naar zwaardere vormen van 
jeugdhulp en er ligt nog te weinig nadruk op preventieve en lichte vormen van opvoed- en opgroeionder-
steuning. 

Jongeren die dat nodig hebben worden toegeleid naar de best passende zorg. De komende vier jaar wordt 
wél ingezet op het voorkomen van nieuwe zorgvragen via vroeghulp en vroegsignalering. De recente capa-
citeitsuitbreiding bij het BJG en het faciliteren van een POH-jeugd bieden daartoe de benodigde ruimte: 
het BJG pakt de zwaardere zorgvragen op, waardoor het CJG, de POH’s en de GGD zich kunnen focussen 
op lichte vormen van opvoed- en opgroeiondersteuning.

Om deze beweging mogelijk te maken is herbevestiging van taken en rollen noodzakelijk: 
• lichte, enkelvoudige casussen voor het CJG en de POH 
• complexere problematiek naar BJG
• de GGD als uitvoerende partij voor de screening, lichte opvoedondersteuning en de verzorging van 

groepstrainingen. 
De GGD-arts en -verpleegkundige in de basisteams zouden daarbij als verbindende schakel beter benut 
moeten worden.
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Figuur 5.1 Rolverdeling BJG, CJG, POH en GGD

BJG
Indicerend en uitvoerend 
Doorverwijzen naar tweede en derde lijns jeugdhulp, 
kortdurende trajectondersteuning.
Beginnende zwaardere problemen

CJG
Coördinerend 
Opstellen en coördineren preventieve agenda, 
informatie/advies en lichte opvoedondersteuning.
Risicogroepen, lichte problematiek

POH
Uitvoerend en indicerend (via huisarts of BJG) 
Preventie, lichte opvoed- en opgroeiondersteuning, 
korte trajectondersteuning.
Risicogroepen

GGD
Uitvoerend 
Organisatie en uitvoering van preventieve programma’s.
Risicogroepen

JONGERENWERK
Uitvoerend 
Preventie/straathoekwerk, neutraal en onafhankelijk van 
andere professionals.
Alle jeugdigen

Investeren in samenwerking en sluitende aanpak
De komende vier jaar wordt structureel geïnvesteerd in de samenwerking tussen de gemeente, scholen, 
voor- en naschoolse voorzieningen (kinderopvang en BSO) en zorgprofessionals, in het bijzonder in de 
overgangsfasen van een kind van voorschool naar primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en 
vervolgonderwijs.
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We zetten in op een sluitende aanpak tussen jongerenwerkers, Buitengewone Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) en politie. In deze sluitende aanpak heeft het jongerenwerk de ruimte om op ‘piekmomenten’ 
(meestal in de zomer) jongerenwerkers vrij te maken voor de aanpak van overlastgevende (hang)
jongeren via intensieve bemoeizorg. Aandachtspunten zijn: het actief betrekken van ouders en hand-
having bij overlast en alcohol- en drugsmisbruik door BOA’s en politie.

Beschikbaarheid van informatie; vergroten kennis
Informatie over de verschillende (jeugd)voorzieningen en regelingen is niet altijd (snel) te vinden. Zowel 
inwoners als professionals hebben hier moeite mee. We investeren daarom de komende jaren in het 
beter toegankelijk maken van de informatie en in het vergroten van de kennis van professionals over 
doelgroepen en ondersteuningsmogelijkheden.
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6. VAN BELEID NAAR UITVOERING

In dit hoofdstuk worden de aandachtsgroepen en speerpunten uit het vorige hoofdstuk gekoppeld aan 
actielijnen: wegen waarlangs de genoemde ambities de komende vier jaar gerealiseerd zullen worden.  
Het overzicht van acties/activiteiten (bestaand en nieuw) bij de verschillende actielijnen is niet compleet. 
Het is een eerste concretisering van het beleid. 

ACTIELIJN 1
Meer aandacht voor gezonde, zelfredzame jongeren (de 85%-groep)

Voor deze 85%-groep zetten we in op handhaving van het bestaande aanbod. Daarnaast worden   onder-
staande acties uitgevoerd:

• Er wordt door het CGJ een lokale preventieve agenda voor Meierijstad opgesteld. Het cursusaanbod 
wordt in Meierijstad georganiseerd. Preventieve activiteiten worden lang van tevoren gepland en gaan 
altijd door, ongeacht het aantal deelnemers. De preventieve agenda is deels aanbodgericht op basis 
van signalen en daarnaast is er ruimte om  vraaggericht in te kunnen spelen op acute en/of locatie-
specifieke behoeften.

• Het jongerenwerk richt zich niet alleen op doelgroep “probleemjongeren” of overlast veroorzakende 
jongeren, maar juist ook op de groep van 85%. We maken hierover afspraken met de netwerkpartners.

• Het project Positiever6  (voorheen Social Brokers in Schijndel) wordt uitgebreid naar Sint-Oedenrode en 
Veghel. Het project stimuleert om jongeren in het eigen netwerk te helpen en te ondersteunen.

ACTIELIJN 2
Het aanbod voor kwetsbare jongeren (veelal met psychische problematiek en/of gedragsstoornissen 
en/of een licht verstandelijke beperking) wordt uitgebreid.

Er wordt de komende jaren ingezet op de volgende voorzieningen:
• Voortzetting opvoedhulp door het CJG op basisscholen/Educatieve Basis Centra (EBC’s)/Integrale 

Kindcentra (IKC’s). 
• Voortzetting Join Us:7  ontmoetingen tussen kwetsbare jongeren in Veghel, onder meer ter bestrijding 

van eenzaamheid, en uitbreiden naar Schijndel en Sint Oedenrode.
• Voortzetten POH-jeugd in het basisteam jeugd Schijndel en uitbreiden POH-jeugd naar Veghel en 

Sint Oedenrode. POH-jeugd richt zich vooral op betere diagnose GGZ-problematiek.
• Introductie van het STORM-project op VO-scholen. Dit project richt zich op tijdig signaleren van depres-

sie onder jongeren, gekoppeld aan bijbehorende interventies.
• Onderzoek doen naar de mogelijkheden van inzet van Buurtgezinnen8: kwetsbare ‘vraaggezinnen’ 

worden gekoppeld aan steungezinnen voor ondersteuning.
• In het trainingsaanbod voor LVB-jongeren komt extra aandacht voor seksueel geweld (onder andere 

sexting en loverboy problematiek) en omgaan met geld.

6 http://www.positiever.info      7 https://www.join-us.nu/      8 https://www.buurtgezinnen.nl/
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• Uitwerken integrale aanpak voor jongeren van 17 jaar met hulpvragen met als doel deze groep tijdig 
en integraal (jeugdhulp, Wmo, wonen, arbeid, participatie) voor te bereiden op de overgang naar 18 
plus en zelfstandigheid. 

ACTIELIJN 3
Bij de aanpak van verslaving onder jongeren wordt aansluiting gezocht bij lokaal en regionaal versla-
vingsbeleid. Separaat worden preventieve maatregelen genomen om verslavingen (alcohol, drugs, social 
media, gamen) onder jongeren terug te dringen.

Lokale preventieve maatregelen en activiteiten gericht op verslaving bij jongeren worden opgenomen in 
het uitvoeringsplan gezondheidsbeleid Meierijstad. Hier beperken we ons tot het benoemen van de vol-
gende acties:

• Het door Novadic Kentron ontwikkelde preventieve programma voor jongeren en scholen in overleg 
met NK gericht blijven inzetten. 

• Betere afspraken over handhaving door BOA’s en politie.
• Extra aandacht voor het betrekken van ouders bij verslavend gedrag van hun kinderen (thema-avon-

den, zorgmeldingen).
• Continuering van het Project Individuele Trajectbegeleiding Drugsgebruikers (PITD) samen met Nova-

dic Kentron. Dit project richt zich op het opsporen van jongeren tussen 12 en 23 jaar met problematisch 
drugsgebruik. Door het vergroten van inzicht in hun eigen gebruik wordt met jongeren onderzocht 
waar voor hen de motivatie ligt om een stap naar de hulpverlening te zetten en worden ze in die stap 
begeleid. 

ACTIELIJN 4
Pleegzorg krijgt structurele aandacht binnen de jeugdpreventie.

Pleegzorg (inclusief gezinshuizen) krijgt een structurele plaats binnen de jeugdpreventie en wordt beter in 
lijn gebracht met de ambities van de regionale transformatieopgave. 

• Voortzetten van de bestaande periodieke acties (informatieavonden, publiciteitscampagnes in kranten 
en op scholen in het kader van de Week van de Pleegzorg).

• Inzet van de mogelijkheden van verlengde pleegzorg. Standaard geldt pleegzorg vanaf juli 2018 tot 
21 jaar. Indien de behoefte of noodzaak bestaat wordt de pleegzorg verlengd tot 23 jaar.

• Netwerkpleegzorg wordt vanuit de gemeente daar waar mogelijk gefaciliteerd.
• Onderzoek naar de mogelijkheden om (potentiele) pleegouders extra te stimuleren (informatie/waar-

dering/compliment) en faciliteren. Bij het onderzoek worden de pleegouders betrokken (waar lopen zij 
tegen aan en welke oplossingen zien zij).

• En er is aandacht voor oplossingen als weekend pleegzorg / logeerweekenden.
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ACTIELIJN 5
Het bestaande aanbod voor jongeren met ouders in een vechtscheiding wordt verbeterd.

Voor Jeugdigen met ouders in een vechtscheiding wordt de komende jaren ingezet op verbetering 
van het bestaande aanbod en niet zozeer op de uitbreiding ervan: 

• De doelgroep wordt intensiever en sneller doorgeleid naar het trainingsaanbod van het CJG, en 
dan met name naar de KIES - trainingen. KIES staat voor Kinderen In EchtscheidingsSituaties. De 
training richt zich op het verwerken van de scheiding, het leren begrijpen en een plek geven van 
de scheiding en leren begrijpen en het leren omgaan met de situatie.

• Voorzetting van de pilot met Topaze “omgaan met vechtscheidingen”. BJG-ers worden geschoold 
op het gebied van het eerder signaleren en voorkomen van escalatie bij vechtscheidingen. 

• Aansluiten bij de bewustwordingscampagnes van het rijk in het kader van het uitvoeringspro-
gramma Scheiden zonder schade.

ACTIELIJN 6
Het aanbod voor jonge mantelzorgers wordt uitbereid. Jonge mantelzorgers krijgen meer aandacht 
en bekendheid binnen de gemeente.

Jonge mantelzorgers krijgen de komende jaren extra aandacht en voor deze doelgroep wordt inge-
zet op:

• Evalueren van jonge mantelzorgcafés van Take Care en bij positieve evaluatie uitbreiden naar 
andere kernen.

• Waarderingsactiviteiten gericht op de jonge mantelzorgers rond de jaarlijkse dag van de man-
telzorger (uitje) en door het jaar heen in de vorm van cadeaubonnen.

• In 2019 een project starten gericht op voorlichting aan professionals (onderwijs, welzijn en zorg)  
om jonge mantelzorgers te herkennen en proactief te benaderen, zodat ondersteuning kan wor-
den geboden voordat problemen door overbelasting ontstaan. 

• Periodiek overleg met de welzijnsorganisaties over de ondersteuning van jonge mantelzorgers. 
Hierbij is ook aandacht voor mantelzorgers onder 12 jaar.
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ACTIELIJN 7
Investeren in samenwerking, afstemming en kennis.

De effectiviteit van het preventief aanbod wordt verbeterd door te investeren in samenwerking, afstemming 
en vergroten van de kennis over doelgroepen en ondersteuningsaanbod.
Ingezet wordt op:

• Het opnieuw in positie brengen van jongerenwerk, GGD, POH-jeugd, CJG en BJG vanuit de rollen, 
zoals beschreven in hoofdstuk 5. De gemeente neemt het initiatief om dit proces in gang te zetten.

• Om de samenwerking tussen scholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO’s) en zorgprofes-
sionals te verbeteren wordt een periodiek overleg in het leven geroepen, georganiseerd en geïnitieerd 
door de gemeente en afgestemd met andere periodieke onderwijsoverleggen. 

• Preventief jeugdbeleid periodiek afstemmen met aanverwante beleidsterreinen, zoals gezondheids-
beleid, laaggeletterdheid, onderwijs en veiligheid, om overlap en/of leemten in het aanbod te 
voorkomen.

• Uitvoeren van een pilot ‘sociale kaart’ om vast te stellen of dit een bruikbaar instrument is om de 
informatie over het aanbod toegankelijk te maken voor professionals en inwoners.

• Samenstellen en uitvoeren van een scholingsaanbod voor professionals van CJG en BJG gericht op 
vroeger signaleren van problematieken, bieden van handvaten etc. 
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7.1 MONITORING

Het preventief jeugdbeleid draagt er aan bij dat jeugdigen in Meierijstad:
A. lichamelijk en psychisch gezond zijn.
B. zich gelukkig en tevreden voelen.
C. zich thuis en daarbuiten veilig voelen.
D. financieel gezond en zelfredzaam zijn. 
E. actief deel nemen aan de maatschappij.

Dit zou zichtbaar moeten worden in:
A. Minder overgewicht en middelengebruik (alcohol, pillen, soft en harddrugs).
B. Minder GGZ-gerelateerde problematiek (depressie, burn out, verslaving, etc.).
C. Minder eenzaamheid en (cyber-) pesten, minder vechtscheidingen.
D. Minder kindermishandeling, criminaliteit, (seksueel) geweld en pesten.
E. Minder (dreigende) schulden en minder armoede (-gerelateerde) problematiek.
F. Meer deelname aan sport en vrijwilligerswerk, meer (betaalde) arbeid.

De jeugdmonitor 0-11 (meest recent 2017) en de jongerenmonitor 12-18 (meest recent 2016) van de GGD 
Hart voor Brabant geven de ontwikkeling op deze punten weer. Deze onderzoeken worden eens in de vier 
jaar uitgevoerd. Ze lenen zich daardoor niet voor een jaarlijks evaluatiemoment, maar zijn zeker relevant 
om de ontwikkelingen te volgen.
Er komen meer cijfers beschikbaar over het gebruik van de jeugdzorgvoorzieningen door onze inwoners. 
Deze lokale rapportage wordt daarmee een steeds beter instrument om de verschuiving, die wij willen 
bereiken (groei van de 85%-groep), te monitoren.
Het is belangrijk te onderkennen dat vele factoren van invloed zijn op gezondheid en welbevinden van de 
jeugd van Meierijstad. Alleen cijfers zeggen onvoldoende. Daarom plannen we jaarlijks een overlegmoment 
met de netwerkpartners om de lokale ontwikkelingen binnen het preventief jeugdbeleid te bespreken. 
Indien nodig volgt bijstelling.

7.2 FINANCIËN

Budget en begroting preventief jeugdbeleid 
De middelen in de gemeentelijke begroting zijn kaderstellend voor dit beleid. Deze middelen zijn opgeno-
men in diverse taakvelden van de begroting. Preventief jeugdbeleid raakt immers verschillende 
beleidsterreinen. Naast de reguliere middelen in de begroting is voor nieuw preventief jeugdbeleid een 
budget van structureel € 300.000 beschikbaar. Dit budget wordt ingezet om de in deze nota beschreven 
uitbreiding van het aanbod te realiseren. 
Voor verdere uitbreidingen in de komende jaren zal via herschikking van middelen en/of via nieuw beleid 
in de reguliere begrotingscyclus financiële dekking worden gezocht. Daar waar mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van subsidieregelingen van externe partijen/overheid.

7. MONITORING EN FINANCIËN
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Voor de gemeente Meierijstad is een benchmark uitgevoerd op basis van onderzoeksresultaten van onder- 
meer het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), GGD, CBS en waarstaatjegemeente.nl. De resultaten op de 
afzonderlijke levensdomeinen zijn hieronder weergegeven.

A. MENTALE EN LICHAMELIJKE GEZONDHEID

Mentaal welbevinden
De jeugd uit Meierijstad scoort gemiddeld op het thema ‘mentaal welbevinden’. Mentaal welbevinden 
gaat om het gevoel van controle, je kunnen concentreren en dingen kunnen onthouden, vrolijk zijn en 
jezelf accepteren. De meerderheid van de jeugdigen (95%) voelt zich ‘weerbaar’. Ruim 10% van de 4-tot 
11-jarigen heeft een verhoogd risico op de ontwikkeling van psychosociale problematiek en een even hoog 
percentage voelt zich psychisch niet gezond.

Van alle jeugdigen is respectievelijk 8% en 3% de afgelopen tijd ‘fysiek’ of digitaal gepest en nog eens één 
op de acht jongeren tussen de 12 en 25 is het afgelopen jaar slachtoffer geworden van sexting: de ver-
spreiding van seksueel getinte foto’s of berichten via (social) media. Over dit laatste zijn geen lokale cijfers 
bekend; daarom is gebruik gemaakt van resultaten uit landelijk onderzoek van Kenniscentrum Rutgers. 
Het risico op problematisch gebruik van social media ligt in Meierijstad op 4% en nog eens 15% zegt ‘veel’ 
tijd achter de computer of tv door te brengen. Deze percentages zijn in lijn met de scores in andere 
gemeenten uit de regio Hart van Brabant. 

Jeugdhulp
Ruim 10% van alle jeugdigen in Meierijstad ontving jeugdhulp; dat is even vaak als in referentiegemeenten. 
In Meierijstad ontvingen de volgende aantallen jongeren jeugdhulp in 2017:

• Jeugdhulp zonder verblijf: 1200, waarvan 100 basis-GGZ; 500 gespecialiseerde GGZ en 600 overige 
zorg.

• Jeugdhulp met verblijf: 100.
• Jeugdbescherming- of reclassering: 150.

Jongeren uit het VSO,  Praktijkonderwijs en de laagste MBO-niveaus zijn oververtegenwoordigd in de 
jeugdzorg. Door de afschaffing van de Wajong en het beperken van WSW hebben zij minder kansen op 
een betaalde baan, dagbesteding of werkervaringsplek. Daardoor kunnen zij minder goed deelnemen aan 
de maatschappij en vallen zij relatief vaak tussen wal en schip.

Voeding en gewicht, Sport en bewegen
Ondanks het feit dat de meerderheid van de jeugd uit Meierijstad frequent groenten eet en ’s morgens 
ontbijt, heeft ‘slechts’ de helft van de jeugdigen in Meierijstad een gezond gewicht. 

BIJLAGE I . 
DE JEUGD VAN MEIERIJSTAD
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Sport en bewegen
Ongeveer 90% van alle jeugdigen doet aan sport in de vrije tijd; 85% is lid van een sportvereniging. Ondanks 
deze hoge scores voldoet minder dan een derde van de jongeren aan de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen. 

Alcohol, drugs en roken
De alcoholconsumptie van jongeren in Meierijstad wijkt nauwelijks af van referentiegemeenten: ruim een 
derde van de jongeren heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. De meeste jongeren drinken 
thuis met anderen (25%) of bij anderen thuis (31%). Van alle 13-14- jarigen drinkt bijna 15% wel eens alcohol. 
Zorgelijk in Meierijstad is het hoge percentage ‘binge drinkers’ : dit percentage ligt met 26% boven het 
regionaal gemiddelde van 23%. 

Van alle jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar in de regio Hart van Brabant heeft 3% recentelijk hasj of wiet 
gebruikt. Dat percentage is vergelijkbaar met andere regio’s in Noord-Brabant. Het percentage jeugdige 
rokers dat dagelijks rookt ligt op 2%. Nog eens 15% wordt thuis blootgesteld aan rookgassen. Deze percen-
tages zijn vergelijkbaar met de resultaten uit referentiegemeenten.

B. OPVOEDING

Opvoeding
Problemen bij de opvoeding en/of een verstoorde ouder-kindrelatie komen vaak gezamenlijk voor, gemid-
deld bij respectievelijk 12% en 16,5 % van alle gezinnen in Nederland. Er is geen reden om aan te nemen 
dat deze percentages in Meierijstad daarvan afwijken. Ruim een derde van de ouders in Meierijstad ervaart 
bovengemiddeld veel stress bij de opvoeding van hun (jonge) kinderen. In totaal ervaart 41% voldoende 
ondersteuning vanuit de gemeente bij de opvoeding. Dit is in lijn met het regionale gemiddelde. 

Jeugdbescherming- en reclassering
Het percentage jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering ligt met 1% rond 
het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Opvallend is het zeer lage percentage meldingen van kin-
dermishandeling. Dit lag met 0,14 per 1000 inwoners ver onder de norm van 0,52. Onduidelijk is of alleen 
het aantal meldingen laag is, of ook het feitelijk aantal gevallen van kindermishandeling. 

Delicten
Meierijstad is met 0,6 minderjarige veelplegers per 1000 inwoners vrij gemiddeld voor Nederlandse begrip-
pen, maar het aantal HALT-verwijzingen is met 129 per 10.000 inwoners tussen de 12 en 17 jaar relatief 
hoog. In vergelijkbare gemeenten ligt dit aantal op 106.
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C. WERK EN OPLEIDING

Werk en opleiding
Jongeren in Meierijstad doen het goed op het gebied van werk en opleiding: het aantal achterstandsleer-
lingen (8,8%), voortijdig schoolverlaters (1,3%)  en werkloze jongeren van 16-22 jaar (1,1%) ligt (ver) onder de 
scores van referentiegemeente (resp. 13,%, 1,5% en 1,5%). Ook het percentage ongeoorloofde afwezigheid 
en niet ingeschreven leerplichtigen ligt met 9,9 en 1,4 per 1000 leerlingen aanzienlijk lager dan in de refe-
rentiegemeenten (resp. 12,9 en 2,3 per 1000 leerlingen). 

Armoede en laaggeletterdheid
Meierijstad scoort ook goed op het thema armoede: van alle jeugdigen leeft 3,3% in armoede en 2,7% in 
een uitkeringsgezin (tegenover 4,8% en 4,4% in referentiegemeenten). Ook de kans op het ontstaan van 
armoede is met 3,2% relatief laag ten opzichte van vergelijkbare gemeenten (4,8%). Daarentegen scoort 
Meierijstad met 13-16% vrij hoog op laaggeletterdheid onder volwassenen. Dat is 2,5% hoger dan in refe-
rentiegemeenten.

D. VRIJE TIJD

Spelen en ontmoeten
Veruit de meeste jongeren en hun ouders in Meierijstad zijn tevreden over de kwaliteit van hun leefomge-
ving: ruim 95% van de oudere jeugd geeft hun buurt een voldoende. In totaal vindt 15% dat er onvoldoende 
veilige speelruimte voor jonge kinderen is.  Bijna 40% van de oudere jeugd mist een ontmoetingsplek in 
de buurt of leuke activiteiten om aan deel te nemen. Daarmee scoort de gemeente vrij gunstig in verge-
lijking met referentiegemeenten.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Ruim 15% van de jeugdigen in Meierijstad doet vrijwilligerswerk en nog eens 11% is mantelzorger. Deze 
percentages liggen in lijn met de scores in referentiegemeenten. Stress, vermoeidheid, opgroei- en opvoed-
problemen komen bovenmatig veel voor bij jonge mantelzorgers, zo blijkt uit onderzoek van onder meer 
het Mezzo. Door (te) grote verantwoordelijkheden en gebrek aan voldoende tijd voor de eigen ontwikkeling 
doen jonge mantelzorgers op latere leeftijd bovendien vaker beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg 
dan andere jongeren.
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De belangrijkste resultaten van de consultatieronden zijn hieronder samengevat.

A. INBRENG NETWERKPARTNERS

Specifieke aandachtsgroepen
De resultaten van de benchmark zijn voorgelegd aan verschillende netwerkpartners van de gemeente zoals 
CJG, BJG, GGD en jongerenwerk. Hen is gevraagd een visie te geven op de actuele jeugdproblematiek en 
de ontwikkelingen hierin. De volgende aandachtspunten/-groepen zijn benoemd:

• Kwetsbare jongeren, veelal met GGZ-gerelateerde problematiek                                                                                                           
Huisartsen, BJG, GGD en CJG signaleren relatief veel ‘kwetsbare’ jongeren, veelal met  (beginnende) 
GGZ -gerelateerde problematiek als depressie, burn out, eenzaamheid en verslaving. Bij een deel 
van deze jongeren is sprake van meervoudige problemen. Zij belanden vanwege de complexiteit 
van hun problemen nogal eens tussen wal en schip. Tot deze groep kwetsbare jongeren worden ook 
jongere kinderen gerekend die vanwege lastig of moeilijk te duiden gedrag buiten de groep (dreigen 
te) vallen.

• LVB-problematiek                                                                                                                                      
Vooral  jongerenwerkers, CJG en BJG benoemen jongeren met een laag IQ en/of licht 
verstandelijke beperking  (LVB) als aandachtsgroep. Deze jongeren zijn vaak te ‘goed’ voor onder-
steuning vanuit de gemeente (begeleiding en/of beschutte woonvorm), maar beschikken niet over 
voldoende vaardigheden om hun dagelijks leven goed te organiseren. Zij zijn gemakkelijk te beïn-
vloeden. Dat maakt hen extra kwetsbaar voor het ontstaan van  problemen als schooluitval, 
criminaliteit, loverboy-problematiek en middelengebruik.

• Verslavingsproblematiek                                                                                                                               
Hulpverleners vinden het middelengebruik onder jongeren zorgelijk. Men signaleert 
experimenteergedrag van jongeren met softdrugs, vooral cannabis. Softdrugs, alcohol en pillen zijn 
makkelijk verkrijgbaar. Als reden voor experimenteergedrag/gebruik worden genoemd: ontspanning, 
er bij willen horen, maar ook problemen in de thuissituatie, met de groei naar volwassenheid of 
andersoortige problematiek. Het jongerenwerk heeft een goed beeld van de gebruikers van alcohol 
en drugs en er is in veel gevallen contact met ouders en netwerkpartners. Verslavingsproblematiek 
in Meierijstad blijft niet beperkt tot middelgebruik, maar uit zich ook in game- verslaving, overmatig 
smartphone-gebruik en gokken: bijna 1 op de 5 jongeren in Meierijstad besteed overmatig veel tijd 
aan (social) media.

• Jonge mantelzorgers                                                                                                                                    
Netwerkpartners vragen aandacht voor de, veelal ‘onzichtbare’, groep jonge mantelzorgers, die voor 
langere tijd (> 3 maanden) zorg verleent aan ouderen en/of broers en zussen met (psychische) 
problemen. Jeugdige mantelzorgers kunnen hun problemen in eerste instantie vrij goed maskeren. 
Deze groep is extra gevoelig voor de ontwikkeling van problemen zoals burn out en schoolverzuim. 
Het is belangrijk deze groep actief op te zoeken en te ondersteunen.

BIJLAGE II . 
OPBRENGST CONSULTATIERONDEN
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• Kinderen in pleegzorg                                                                                                                                        
Pleegzorg (inclusief de plaatsing in gezinshuizen) kan worden ingezet ter bestrijding én voorkoming 
van (verdere) problemen bij jeugdigen en kan uit dat oogpunt zowel onder de preventieve als 
curatieve jeugdhulp geschaard worden. Door pleegzorg als specifiek thema in het preventief jeugd-
beleid te benoemen wordt aangesloten op de doelstellingen uit de regionale transformatieopgave 
en de ambities zoals verwoord in ‘Wonen doe je thuis’. 

• Vechtscheidingen                                                                                                                                      
Vechtscheidingen zijn veelvuldig genoemd als oorzaak van problemen bij jongeren.. Jongeren van 
ouders in een vechtscheiding hebben een verhoogd risico op het ontstaan van problemen op 
verschillende levensgebieden, waaronder schooluitval, psychische problemen en verslavingen. 
Vroegtijdig herkennen, signaleren en voorkomen van escalatie zijn hier van belang.

Huidig aanbod
Verschillende netwerkpartners hebben hun visie gegeven op de kwaliteit van het huidige aanbod, niet 
alleen in relatie tot de doelgroepen die zij bedienen, maar ook in relatie tot de kwaliteit van het aanbod 
en de samenwerking met andere voorzieningen. 
Met betrekking tot het aanbod zijn de volgende punten benoemd:

• Algemeen                                                                                                                                              
De kwaliteit van het preventieve jeugdaanbod wordt over het algemeen als goed ervaren; personeel 
is voldoende gekwalificeerd en de organisaties voldoen aan de voor hun branche geldende kwali-
teitseisen. In kwantitatief opzicht lijkt er sprake te zijn van een ruim en tamelijk ‘dekkend’ aanbod 
van voorzieningen, op alle levensdomeinen.

• Capaciteitsprobleem jongerenwerk en BOA’s/politie                                                                   
Professionals schetsen een beeld van de dagelijkse praktijk, waarin continue keuzes gemaakt 
moeten worden. Jongerenwerkers hebben te maken met overlast van hanggroepen (met een sterke 
piek in de zomermaanden). Intensieve bemoeizorg van het jongerenwerk kan voorkomen dat een 
deel van deze groep in de jeugdzorg belandt. Echter dit kost veel tijd: tijd die op dat moment ten 
koste gaat van de dagelijkse begeleiding van jongeren. Politie, BOA’s, jongerenwerkers maar ook 
kinderopvang geven aan dat er onvoldoende capaciteit is voor handhaving van bijvoorbeeld de 
aanpak van alcohol- en drugsgebruik en de bestrijding van kleine criminaliteit. In de optimale 
situatie worden ook ouders méér bij de misdragingen van hun kinderen betrokken. De mankracht 
daarvoor ontbreekt. Een sluitende aanpak is een voorwaarde. Met investeringen aan de voorkant in 
het jongerenwerk en aan de achterkant, met voldoende inzet van BOA’s en politie. Dit laatste vooral 
op tijden waarop jongeren de meeste problemen veroorzaken: ’s avonds en ’s nachts.
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• Behoefte aan vast lokaal trainingsaanbod                                                                                    
Als gevolg van de van oudsher andere geografische oriëntatie (Schijndel op ’s-Hertogenbosch, 
Veghel op Oss en Sint Oedenrode wisselend op Oss, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven) is het aanbod 
onoverzichtelijk en versnipperd. Cursussen en trainingen worden soms in meerdere kernen aangebo-
den en gaan vervolgens door het lage aantal aanmeldingen niet door. Er is behoefte aan een vast 
lokaal aanbod, dat altijd doorgaat, ongeacht het aantal deelnemers.. 

• Vechtscheidingen                                                                                                                      
Een deel van het aanbod voor jongeren in vechtscheidingssituaties is uitsluitend toegankelijk met 
de medewerking van beide ouders. Ondersteuning kan dan niet worden ingezet wanneer één van 
de ouders weigert. Wettelijk is nu nog vastgelegd dat, alleen als niet behandelen aantoonbaar zou 
leiden tot ernstig nadeel bij het kind, ondersteuning kan worden ingezet met toestemming van één 
van de ouders. Hulpverleners zouden dit graag anders zien. Een verkenning van de mogelijkheid tot 
wetswijziging is aangekondigd in het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade. Verder is er 
behoefte aan laagdrempelige informele (inloop)voorzieningen voor jongeren, die te maken krijgen 
met een vechtscheiding.

 
Met betrekking tot de structuur en organisatie zijn de volgende aandachtspunten benoemd:

• Taak- en rolverdeling binnen de keten                                                                                         
Door de grote toestroom van jeugdigen naar de 1e- en 2e-lijns zorg en de daaruit voortkomende 
wachtlijsten, stagneert de doorstroom en blijven jongeren lang ‘hangen’ bij het CJG en BJG. Vanuit 
Veilig Thuis is er een grote toestroom naar het BJG. CJG en BJG krijgen daardoor relatief veel zware 
zaken en komen daardoor onvoldoende toe aan preventie en lichte casuïstiek. Omgekeerd verzorgt 
BJG veel (lichte) preventieve trainingen, wat oorspronkelijk tot de kerntaken van GGD en CJG 
behoorde. Samenvattend: Er is soms sprake van rolonduidelijkheid en overlap in taakopvatting en 
preventief aanbod. Ook vanuit het jeugd- en jongerenwerk is behoefte aan een herbevestiging van 
de oorspronkelijke rol- en taakverdeling. Jongerenwerkers zijn formeel gezien geen hulpverleners en 
zij willen dat ook graag zo houden. Juist die onafhankelijke en onbeladen positie stelt hen in staat 
een vertrouwensband met (hang-)jongeren op te bouwen..

• Beschikbaarheid van informatie                                                                                                   
Uit de gesprekken met stakeholders blijkt dat professionals de weg naar de verschillende voorzienin-
gen en regelingen niet altijd (snel) kunnen vinden. Vanuit de professionals is daarom behoefte aan 
een actuele sociale kaart van Meierijstad/regio met het jeugdaanbod en een actueel overzicht van 
de belangrijkste contactpersonen in het jeugdveld.

• Samenwerking scholen, voor- en buitenschoolse voorzieningen en zorgprofessionals                       
De volgende aandachtspunten zijn genoemd:
• scholen en voor- en buitenschoolse voorzieningen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de 

mogelijkheden in de zorg;
• de contacten tussen scholen en 1e -lijns zorgprofessionals;
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• de verwijzingen van zorgprofessionals naar het schoolmaatschappelijk werk; 
• het moment waarop jongeren de Zorg Advies Teams (ZAT) worden besproken;
• het moment waarop casussen worden afgesloten;
• betrekken van / in gesprek gaan met ouders door zorgprofessionals..

Ten slotte wordt de Privacywetgeving als belemmering ervaren voor de overdracht van voorschool naar 
school en van/naar hulpverlening. Te vaak moet weer ‘op NUL worden begonnen’.

B. INBRENG JONGEREN
Tijdens de bijeenkomst op 4 oktober 2018 met een aantal jongeren kwam als belangrijkste aandachtspunt 
het onveiligheidsgevoel op scholen naar voren. Als redenen voor dit onveiligheidsgevoel zijn genoemd: 
middelengebruik door medeleerlingen, (cyber)pesten en sexting.
Bij gesprekken met jongeren tijdens werkbezoeken is het onveiligheidsgevoel op scholen niet naar voren 
gekomen. Middelengebruik, (cyber)pesten en sexting zijn wel regelmatig benoemd. 

C. INBRENG KENNISGROEP JEUGD EN ONDERWIJS ASD
De kennisgroep heeft op basis van een aantal bijenkomsten in maart/april 2018 input geleverd voor de 
nota. Hieronder de beknopte samenvatting:
- maak bij de inventarisatie van het aanbod en het in beeld brengen van wensen, behoeften en speer-
punten gebruik van de preventiematrix jeugd;
- aanpak van overgewicht, ggz-problematiek en middelengebruik is belangrijk. In de aanpak/uitwerking 
wordt aandacht gevraagd voor de samenloop/samenhang met het gezondheidsbeleid;
- onder de kop veiligheid wordt aandacht gevraagd voor vroegsignalering van huiselijk geweld, vechtschei-
dingen en (cyber)pesten en voor terugdringen van jeugdcriminaliteit en radicalisering.
- maatregelen in het kader van armoedebestrijding en begeleiding bij financiën;
- verbeteren van opvoedklimaat, voorkomen van schoolverzuim en sociale uitsluiting; enkele van de 
genoemde acties: aanpak laaggeletterdheid, aandacht jonge mantelzorgers en project join us.   
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Bron Adres

Brabant Scan https://brabantscan.nl/dashboard/Jeugd--0-18-jaar-drugs

Waarstaatjegemeente www.waarstaatjegemeente.nl-Meierijstad

MEE Mee Signaal, Trend-En Signaleringsrapportage 2018

Rapport Ombudsman Alle Kinderen Kansrijk, Ombudsman, 2017

Gezondheidsbeleid Samen Gezond In Meierijstad 2018-2021

Armoedebeleid Herijking Beleid Armoedebestrijding Meijerijstad 2018-2021

Voorschools beleid Beleidskader Voorschoolse Voorzieningen en Ontwikkelingsachterstanden

Jeugdhulp Een Nieuw Fundament, Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Plan van Aanpak Transformatie Jeugdhulp Noordoost-Brabant

Sportnota Sportief In Beweging Naar 2030,  Sportnota Meierijstad

Woonvisie Woonvisie Meierijstad

Veiligheid Integraal veiligheidsbeleid 2018-2020

Drugsbeleid Regionaal drugsbeleid ‘Drugs: dat kunnen we hier niet gebruiken’

Ministeries JenV en VWS Kamerbrief uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade

GGD Onder meer Investeren In Opvoeden En Opgroeien Loont

Actiz Investeren In Opvoeden En Opgroeien Loont

Verwey-Jonker www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/7290_Kosten-en-baten-van-preventie-en-
repressie.pdf

NJI www.NJI/feiten en cijfers
Beter met minder

BIJLAGE III . 
BRONNEN


