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Vlaams - Nederlandse uitwisseling
van het netwerk Child Friendly Cities
6 NOVEMBER 2015 IN GEMEENTE BREDA

Wethouder Jaap Verkroost , (dag)voorzitter van het bestuurderscollectief Child Friendly Cities NL, heet
de aanwezigen welkom en bedankt wethouder Jeugd Patrick van Lunteren van gastgemeente Breda
voor de gastvrijheid. Een bijzonder welkom aan schepen Elke Decruynaere van de stad Gent en de
overige collega’s uit Vlaanderen.
Waarom deze bijeenkomst? Het jeugdbeleid in Nederland is volop in beweging. De afgelopen jaren
hebben een aantal grote decentralisaties plaatsgevonden binnen het sociaal domein op het terrein
van: werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, passend onderwijs. De aandacht en inzet van
gemeenten heeft daarbij hebben veelal in het teken gestaan van de transitie: nieuwe wet- en regelgeving en de condities waaronder deze decentralisaties zouden plaatsvinden. Nu de transities een feit
zijn is er (weer) veel aandacht voor de transformatie: de inhoudelijke overwegingen om te decentraliseren naar de meest nabije overheid van (de jongste) burgers. Eigen kracht, inclusief beleid, maatwerk
zijn uitgangspunten bij de hervorming van het sociaal domein, waaronder het jeugdbeleid.
Met het netwerk Child Friendly Cities wil de VNG gemeenten ondersteunen bij die transformatie van
het brede jeugdbeleid. Een van de meest gewaardeerde activiteiten van het Child Friendly Cities
netwerk is steeds geweest de lokale werkbezoeken waarbij praktische kennis, ervaring en contacten
worden gedeeld. Transformatie is bij uitstek een bottom-up beweging en lokale kennisdeling wordt
als zeer waardevol ervaren. De principes van het netwerk zijn daarbij: leren van elkaar, met elkaar samenwerken om jeugd op de beleidsagenda te zetten en te houden. Daarbij kiest het netwerk positief
jeugdbeleid als vertrekpunt voor beleid en uitvoering binnen alle gemeentelijke sectoren: gericht op
kinderen en jeugd als volwaardig lid van onze maatschappij met kansen en talenten.
Maar we kunnen niet alleen leren van elkaar binnen Nederland. Soms is het ook goed om je te spiegelen aan collega’s over de grens: we kunnen met een frisse blik naar elkaar kijken en elkaars sterkten en
uitdagingen benoemen en daar ons voordeel mee doen. Dank voor de bereidheid om daarin samen te
werken aan de Vlaamse zusterorganisatie van de VNG: de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. En een hartelijk welkom aan collega’s uit Vlaanderen die met het programma Kindvriendelijke
Stad veel ervaringen over te brengen hebben aan de Nederlandse collega’s.
In november 2016 vindt het 8e Child in the City congres plaats in Gent. Dit is het tweejaarlijks congres
van het Europees netwerk Child Friendly Cities. Tijdens dit congres confereren lokale overheden, kennisinstituten en professionals uit Europa en verder over kindvriendelijk beleid. In aanloop daar naar toe
3 bijeenkomsten waarmee we onszelf de ‘luxe’ willen gunnen om wat dieper na te denken met elkaar
over wat er op de agenda staat de komende periode en of we daar van elkaar kunnen leren en samen
optrekken.
Doel van de bijeenkomst van 6 nov: inspiratie opdoen, uitwisselen, leren en netwerken. Zowel in
Vlaanderen als Nederland is het jeugdbeleid onderhevig aan een transformatie. We hebben 2 sprekers
(Hogeschool Gent en Verweij Jonker) om de Vlaamse en Nederlandse situaties te schetsen zodat we de
context en achtergrond van elkaars werk beter kunnen begrijpen.

2

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Reporters van Chatime op onderzoek

Eyup en Tayba, kinderreporters van Chatime interviewen wethouder Patrick van Lunteren van Breda en
Schepen Elke Decruynaere van Gent over hoe kindvriendelijk Breda en Gent nu eigenlijk wel zijn. “In
Breda zijn super veel speeltuintjes, skateplekken en parken. Maar wat is er nou zo leuk aan buiten spelen? Om daar achter te komen, gaan de reporters van Chatime naar speelplekken in verschillende wijken van Breda. Op de schoolpleinen wordt echt heel veel gespeeld, maar hoe zit het met de speelplekken in de stad? De wethouders vinden het belangrijk dat je veilig kunt spelen, maar dat het ook vooral
leuk is en dat het gezond is om buiten te zijn. Wethouder van Lunteren is gek op voetballen en speelt
graag in de modder. Wethouder Decruynaere speelde vroeger in het maisveld, dat komt omdat ze in
een dorp woonde. Veel kinderen van nu vinden het leuk om te voetballen, te spelen op het schoolplein
en ze vinden het vooral leuk om samen met vrienden te zijn.” (Bron: www.Chatime.nl)

“Gent is een plezante stad, en we zorgen dat scholen ook plezant zijn om naar toe te gaan”, aldus
Elke. “Fijn dat we met veel collega s aanwezig zijn. Hoe kunnen we de stad beter voor kinderen
maken en hoe kunnen we van elkaar leren? Iedereen pakt het op een andere manier aan” vervolgt
Patrick. Buitenspelen vonden de wethouders zelf heel belangrijk als kind. Dat is ook belangrijk voor
kinderen dan vandaag, het is niet vanzelfsprekend dat kinderen die plekken hebben. Plezant wonen
en spelen is belangrijk. Schoolpleinen zijn vaak nog veel te saai. Dat zouden meer groene spannende
avontuurlijke speelplaatsen moeten worden, die door iedereen gebruikt kunnen worden. “Een mooie
plek in Breda is bv een nieuw speelbos, met modderpoelen en heuvels, waar je lekker kan ravotten.”
“Elke Gentenaar zou om de hoek een park hebben om te spelen. Met meer speelaanleidingen In Gent
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willen konden veiliger kunnen fietsen op straat, en veiliger wandelen.” Vraag is ook natuurlijk, of kinderen fietsen hebben, maar dat is een ander probleem. Chatime heeft het interview verwerkt in een
filmpje, te zien via https://www.youtube.com/watch?v=qOgNP2eD4yU

Speelt het kind mee in de kindvriendelijke stad? Vlaams jeugdbeleid in transformatie’
Sven de Visscher, lector Hogeschool Gent
(Zie de powerpoint in bijlage 2) Achtereenvolgens komen aan de orde: Lokale autonomie, Planlast,
Bugerschap op kindermaat, Burgerschap als relationele praktijk.
Beleidsmatige ontwikkelingen zorgen voor onrust in de sector. Lokale autonomie was groot en de
Vlaamse regering had aansturende functie in het jeugdbeleid, de Vlaamse overheid bouwt aansturing
af. Zie het filmpje van de Vlaamse jeugdraad met informatie over de Vlaamse beleidsontwikkelingen.
Link https://www.youtube.com/watch?v=y2yOra_YEcI
Sectorale beleidsplannen en financiering per sector verdwijnt naar algemener gemeentefonds. De
Vlaamse Jeugdraad vraagt garanties voor een lokaal jeugdwerkbeleid. Daarbij speelt de pedagogische
vraag: gaat de nieuwe bestuurlijke context een sterkere of zwakkere positie aan kinderen/jongeren
bieden?
In 1993 werd het Jeugdwerkdecreet aangenomen, Iedere gemeente moest een jeugdbeleidsplan
ontwikkelen. Er kwamen jeugddiensten, en professionalisering, planmatige beleidscycli rond jeugdbeleid (zie Powerpoint), er ontstonden specialisaties zoals jeugdinformatiebeleid en speelruimtebeleid.
Het werd een sector op zich zelf.
Jeugdwerkbeleidsplan moet nu in breder beleidsperspectief worden geplaatst. Breder, integraal,
inclusief. De ‘planlast’/taakbelasting op lokaal niveau was te groot omdat vele beleidsterreinen met
eigen planningsprocessen naast elkaar uitgevoerd werden. Dat moet anders, volgens het ‘planlastendecreet’(2011) waarin van gemeenten een strategisch meerjarenplan 2014-2019 werd gevraagd.
Er zijn geen garanties dat de lokale jeugdraden en jeugddiensten blijven bestaan. Gezamenlijk zoekt
men naar vormen om kennis en deskundigheid vast te houden. Initiatieven ter stimulans van Kindvriendelijke gemeenten in Vlaanderen zijn voorts: een speciaal opgerichte partij voor kinderen,
zie www.Goegespeeld.be, en een Kindvriendelijk label als aanmoediging voor kindvriendelijke gemeenten, zie http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home
Kinderen zijn medeburgers, stelt Sven de Visscher. Vaak worden zij gezien als ‘nog niet burgers, lief,
met veel bescherming. Bij lastiger situaties rond gedrag en overlast wordt duidelijk hoe kinderen/jongeren gezien worden. Een inclusieve benadering in alledaagse relaties .
Kernvragen bij het ontwikkelen van een Kindvriendelijke Gemeente zijn:
• Hoe KUNNEN kinderen en jongeren aanwezig zijn?
• Hoe MOGEN kinderen en jongeren aanwezig zijn?
• Hoe WILLEN kinderen en jongeren (nog) aanwezig zijn?
Burgerschap als relationele praktijk houdt een inclusieve benadering in. Sven maakt het duidelijk aan
de hand van een bomenklimvoorbeeld: Kinderen kregen een sanctie opgelegd wegens het afbreken
van takken. Mogen kinderen/jongeren aanwezig zijn in de publieke ruimte en in bomen klimmen?
Wanneer wel, wanneer niet? Wanneer is sprake van schade aan openbaar domein? En wanneer hoort
het bij het ontdekken van de wereld? Pedagogische visies en opvattingen over normen en waarden
bepalen de interpretaties van regels en voorschriften.
Voorts is het belangrijk te realiseren dat kinderen en jongeren zich zeer beperkt met de stad identificeren: ze wonen in een buurt. Het is belangrijk om een ‘Kindfocus’ in de stadsmonitor op te nemen. Het
Vlaamse onderzoeksbureau Kind en samenleving heeft hier een publicatie over uitgebracht.
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Sven rondt af met de vraag welke oude uitdagingen zullen blijven bestaan, in relatie tot nieuwe
(beleids)spelregels? Er is een spanning tussen ‘direct en indirect’ jeugdbeleid, tussen ruimte geven en
faciliteren en aansturen op vooraf gewenste output. De positie van het jeugdwerk op de ‘naad tussen
kind en samenleving’. Het heeft alles te maken met de achterliggende visie op kinderen en jongeren in
de samenleving en opvattingen over democratisering en burgerschap.

‘Het nieuwe Nederlandse jeugdstelsel: kans of belemmering voor positief jeugdbeleid’
Rob Gilsing, hoofd onderzoeksgroep Jeugd, Opvoeding en Onderwijs – Verwey Jonker Instituut
Rob G. vergelijkt de ontwikkeling van het jeugdbeleid met pupillenvoetbal, te veel spelers rond de
bal, Hij haalt zijn promotieonderzoek aan: ‘Bestuur aan Banden’ SCP 2005. Zijn presentatie is als volgt
opgebouwd:
1. Positief jeugdbeleid in Nederlandse context
2. Lijnen nieuwe Nederlandse jeugdstelsel
3. Verbindingen: positief jeugdbeleid en nieuwe stelsel
Het benutten van eigen kracht van jeugdigen en gezinnen en uitgaan van kansen en talenten van
jongeren is uitgangspunt van positief jeugdbeleid:
1e pijler, versterken maatschappij
2e pijler creëren van jeugdcriminaliteit leefomgeving en voorzieningen
3e geven van invloed van de jeugd op beleid.
Dit heeft een intrinsieke en instrumentele waarde, betrokkenheid bij totstandkoming van beleid en
bij uitvoering en evaluatie. Wat vinden kinderen en jongeren er zelf van? Het is van belang om steeds
weer met hen terug te blikken en in discussie te gaan!
In de interactieve PDF van het Verwey Jonker Instituut is e.e.a. nader omschreven. Zie in de presentatie PDF van Rob G in de bijlage. De Piramide van het jeugdbeleid geeft een duidelijk beeld van de
beoogde benadering van positief jeugdbeleid in Nederland. Participatie van kinderen/ jongeren zit in
alle delen van de piramide! Ook het spelen..... Niet alleen aan de basis of het voorliggend veld. Deze
benadering is niet vanzelfsprekend voor beleidsmakers.
In het nieuwe jeugdstelsel is de toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp sinds 2015 de verantwoordelijkheid van gemeenten. Men krijgt een grotere beleidsvrijheid. Toezichts-mechanismen zijn beperkt.
De welzijnssector en de jeugdzorg kennen hun eigen cultuur en historie/werkwijze. Dat een en ander
nog niet vlekkeloos verloopt is geheel logisch, gezien de enorme veranderingen en de korte tijdspanne, en tegelijk het verwerken van een bezuinigingsmaatregel. Wat moeten gemeenten doen? We
zien het ontstaan van meldpunten veilig thuis, kwaliteitscriteria, uitvoering jeugdbescherming, regelen
integrale toegangen. Tegelijk zien we meer regionale samenwerkingen, budgetkortingen tot 25% en
een enorme tijdsdruk, en effecten van omissies in de uitvoering in de praktijk (klachten en problemen
in situaties met extra zorg). Er zijn veel vragen bij de uitvoering van de transformatie:
• zijn professionals voldoende toegerust om specifieke doelgroepen aan te spreken eigen kracht (bv
bij lvb en ggz)?
• Is er voldoende aandacht voor het bereiken van speciale doelgroepen in vroeg stadium?
• betere ‘Cultuursensitiviteit’ in de jeugdzorg, zowel in eerste lijn en specialistisch werk.
Rob en Sven reageren kort op elkaars verhalen
Sven: Herkent is de worsteling naar het zoeken van de rol van de bestuurder. Hij spreekt zijn bezorgdheid uit over de Nederlandse ambities: hebben gemeenten wel de capaciteit en kennis voor specialistische zorg?
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Rob: Het verschil in Vlaanderen en Nederland is groot. Het borgen van het jeugdwerk is totaal verschillend georganiseerd vanuit een andere historie. In Nederland wordt vaak op jeugdwerk gestuurd vanuit
preventie. Overeenkomst ziet hij in het belang van een achterliggende pedagogische visie. Die is lastiger gezamenlijk te formuleren als kinderen en jongeren minder geaccepteerd gedrag vertonen.
Tijdens een lunchwandeling worden 3 locaties bezocht:

Kids-Time is een bedrijf dat kinderfeestjes aan huis verzorgd op het terrein van een voormalig Scoutinggebouw, midden in een wijk gelegen. Er werd door het bedrijf een locatie gezocht om kinderfeestjes op locatie te geven. De locatie is gevonden in gemeentelijk vastgoed. Het pand aan de Abeelstraat
was ideaal, met een speeltuin voor de deur. De huur voor het pand was hoog, maar door de rol van de
beheerster over te nemen en ook de vergoeding hiervoor te ontvangen van de gemeente zijn de kosten gedrukt. Binnen heeft Kids-time themakamers en een binnenspeeltuin. De gemeentelijke speeltuin
buiten is recent opgeknapt. (zie www.kids-time.nl) Voort wandelen we via een Speelzone Tuinzigt,
een Speellint, gerealiseerd in kader van project van Jantje Beton waarbij kinderen in het hele proces
een belangrijke rol hadden, van de eerste verkenningen tot presentatie van de plannen. Geen haaietanden of zebra’s, maar koeien op nieuwe kinderoversteekplaats. Deze aanpak heeft zelfs het jeugdjournaal gehaald en tot veel discussies in de verkeersregelwereld geleid.

Vervolgens naar een speelheuvel, die helaas regelmatig vernield wordt, en tot slot bezoeken we de
buitenspeelruimte bij de Brede School bij Huis de Heuvel, mede mogelijk gemaakt door publiek-private
samenwerking en in samenwerking met de leerlingen.
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MIDDAGPROGRAMMA, WERKEN IN 3 THEMAGROEPEN
Na het lunchprogramma verdeelden de deelnemers zich over drie thematafels voor een rondetafelgesprek en vraagstukken te inventariseren waarop behoefte bestaat om te verdiepen in een volgende
uitwisseling. De drie thema’s waarover is gesproken:
1. Wat maakt een stad kindvriendelijk
2. Plek van jeugd in de openbare ruimte (fysieke leefomgeving)
3. Participatie van kinderen en jongeren

UITKOMSTEN VAN DE TAFELDISCUSSIES
Tafel 1: Wat maakt een stad kindvriendelijk? (tafelvoorzitter: Marieke Hebbenaar)
Wat willen we nader verkennen? Welke gemeenschappelijk vraagstukken zien we?
• Organisatie voorliggend veld: hoe ziet dat er uit in Vlaanderen en Nederland?
• Wat bepaalt de kwaliteit van basisinfrastructuur, condities om daar naar toe te komen, succesfactoren
• Welke ervaringen zijn er te delen rondom ‘meten = weten’, monitoring, benchmark, lijstjes (voor- en
nadelen, effecten?)
• Wanneer en hoe betrekken we kinderen op een zinvolle manier?
• Welke rol speelt het middenveld en private sector / welke mogelijkheden biedt publiek-private
samenwerking bij kindvriendelijk beleid?
Kansen en dilemma’s:
• Het actief uitdragen van een kindvriendelijke stad willen zijn geeft commitment en ambitie aan
• (Kinderen in Tel)ranking als Kind(on)vriendelijke gemeente kan stigmatiseren (afhankelijk van de
ranking) maar ook in beweging brengen
• Imagoprobleem kindvriendelijk label: hoog aaibaarheidsfactor, maar begrenst tegelijk (kinderen
groeien op tot (“hang- of overlastgevende”) jongeren/minder aaibaar gedrag)
• Kinderrechtenverdrag als uitgangspunt voor lokaal jeugdbeleid biedt leidraad voor integraal werken (kans)
• Beleid dat aansluit bij praktijk gemeente --- gemeenschap
• Kindvriendelijk beleid is geen “one size fits all”
Wat is nodig om dilemma’s hanteerbaar te maken?
• (lokale) overheid moet initiatieven niet ‘kapen’ maar faciliteren
• Niet sturen op (landelijke) lijstjes maar kindvriendelijkheid monitoren/benchmarken op lokaal en
regionaal niveau opgestelde ambities (e.g. lokale burgermonitor)
• (h)erken en gebruik de (innovatieve) kracht van kinderen
• Durf je als gemeente kwetsbaar op te stellen: betrek andere partijen bij het zoeken naar oplossingen op vraagstukken en geef ruimte voor initiatieven van buiten de gemeentelijke organisatie.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Tafel 2: Plek van jeugd in de openbare ruimte (fysieke leesomgeving)
(Tafelvoorzitter: Jaap Verkroost)
Wat willen we nader verkennen? Welke gemeenschappelijk vraagstukken zien we?
Kansen:
• Bij te weinig ruimte: mensvriendelijk maken (gedeelde openbare ruimte)
• Ont/moeten
• In de ruimte MOGEN ZIJN
• Speelprikkels
Dilemma’s:
• Aanvaarding dat het mag
• Wetten en regelgeving
• De buurt (ontmoeten en speciale gebieden)
• Buitenruimte van de bewoners (en niet van de gemeente)
• Te veel top down
• Mensen (moeten) richten zich teveel op eigen buurt.
• Gebrek aan visie op jongeren in de openbare ruimte
• Plekken aan de randen
• Plekken zijn te statisch
• Kinderen mogen zich niet zelfstandig verplaatsen:
• Veiligheid op straat bieden
• Auto’s weren / fietsstraten
• Kinderen worden teveel beschermd
• Beïnvloeding ouders
• Vrijheid geven
Tafel 3: Participatie van kinderen en jongeren (Tafelvoorzitter: Froukje Hajer)
Wat willen we nader verkennen ? Welke gemeenschappelijke vraagstukken zien we?
• Wanneer is sprake van echte participatie?
• Belevingsonderzoek zou meer gedaan moeten worden rond de vraag: ‘wat is nodig voor échte
participatie van kinderen/jongeren?”
• Methodieken verzamelen om participatie te kunnen agenderen, en écht te kunnen spreken van
participatie.
• Duurzamer aanpak, opdat meer structureel kinderen/jongeren actief kunnen blijven participeren.
Niet ‘voor de brochure’ of voor het project. Wat is nodig vanuit gemeentelijk beleid om te kunnen
spreken van échte participatie van kinderen /jongeren? (wat vraag je, waar praat je over?)
• Participatie bekijken en definiëren vanuit verschillende perspectieven van de verschillende actoren:
ouders, kinderen/jongeren, en beleid/instellingen
• Doelgroep definities zijn noodzakelijk, opdat participatie voor álle kinderen/jongeren uit de piramide (zie ook de power point presentatie van Rob Gilsing) gerealiseerd wordt.
• Definitie van participatie moet duidelijker worden omschreven en gecommuniceerd:
• Continue activiteiten
• Wie schept kaders, en hoe/waar
• Welke charters/spelregels zijn noodzakelijk
• Welke methodieken en instrumenten zijn te onderscheiden en geschikt per situatie/doelgroep
• Welke voorwaarden
• zijn noodzakelijk voor de begeleiding van participatietrajecten/projecten/continue aanpakken?
8
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• zou je kunnen stellen aan organisaties die meedoen aan child friendly cities beweging, met betrekking tot participatie? Dit zou een gedeeld leerproces in gemeenten moeten zijn.
Kansen:
Democratisch Burgerschapsvorming, is een essentieel aspect van participatie. Dit leren en oefenen is
cruciaal.
• sociale media kunnen goed middel zijn om participatie meer te realiseren
• meer aansluiten bij leefwereld kinderen/jongeren
Dilemma’s:
Welke visie/mindset is nodig om participatie van kinderen/jongeren goed te realiseren en te begeleiden?
• Oriëntatie op sterke (mede)burgerschap “we doen het samen”, welke rollen hebben de diverse
actoren bij het vormgeven van dit beleidsuitgangspunt?
• Welke ontplooiingskansen moeten er zijn t.a.v. dit doel?
• Hoe kunnen we de beweging met betrekking tot participatie kinderen/jongeren versterken, los van
instellingsbelangen?
• Vertrekpunten per lokale situatie verschillen
• Hoe zorg je voor een continue aandacht, gerelateerd aan lokale collegeprogramma’s van 4 (NL)
respectievelijk 6 jaar (VL)
“Het is heel hard werken om deze benadering tussen de oren te krijgen!” Dit kan per domein verschillen.

Afsluitend
Deelnemers formuleerden een paar centrale vragen vanuit de discussies:
• Hoe zorg je voor duurzaam, gemeentebreed kind- en jeugdvriendelijk beleid? Welke rol hebben
betrokkenen daar in? (Bestuurders en ambtenaren, non-gouvernementele organisaties, instellingen,
scholen, kinderen & jongeren, ouders, bedrijfsleven enzovoort)
• Hoe zorg je voor een integrale benadering binnen het jeugdbeleid? Hoe kun je bijvoorbeeld vanuit
verschillende disciplines nadenken over gebruik van de openbare ruimte.
• Hoe zorg je voor enthousiaste medewerkers in de gemeentelijke organisatie: en een goede verbinding met en aansluiting op vraagstukken en initiatieven van binnen- en buitenwereld?
• Hoe bereik je een ontwikkeling naar positief jeugdbeleid (uitgaan van wat wel kan) naast het huidige preventief jeugdbeleid (gericht op voorkomen)?
• Hoe krijg je een buurt mee? versus Hoe krijgt de buurt de gemeente mee?
• Vormen van participatie burgers: inschakelen / verantwoordelijkheidsvraagstukken
• Hoe kan kind- en jeugdvriendelijk beleid bijdragen aan burgerschapsvorming?
• Hoe bevorder je dat lokaal, regionaal en (inter-)nationaal beleid werken als communicerende vaten
en op elkaar zijn afgestemd?
De eerste bijeenkomst van de Vlaams-Nederlandse uitwisseling wordt afgesloten met een netwerkborrel. Samen met de Vlaamse zusterorganisatie van de VNG: de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten wordt een volgend bezoek aan een Vlaamse gemeente in het voorjaar 2016 voorbereid.

Vooruitblik naar volgende bijeenkomst en oproep
De uitwisseling in Breda is georganiseerd in aanloop naar het Child in the City congres dat in Gent zal
plaatsvinden van 7-9 november 2016. De uitwisseling die tijdens deze bijeenkomst is gestart tussen
Vlaamse en Nederlandse collega’s zal worden opgevolgd door een vervolgbijeenkomst in het voorjaar
van 2016. Daarbij zal worden aangesloten op de thema’s die in Breda naar voren zijn gebracht. Graag
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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nodigen we de deelnemers aan de uitwisseling in Breda uit om aan te geven bij welk onderstaand
thema zij betrokken willen zijn via cfc@vng.nl’
1. Wat maakt een stad kindvriendelijk
2. Plek van jeugd in de openbare ruimte (fysieke leefomgeving)
3. Participatie van kinderen en jongeren
Contactgegevens:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Child Friendly Cities netwerk NL
Postbus 30435 – 2500 GK Den Haag
cfc@vng.nl
Verslag: Froukje Hajer
Met dank aan gastgemeente Breda, deelnemers en alle partijen die hebben meegewerkt aan de
Vlaams – Nederlandse uitwisseling Child Friendly Cities:
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Het nieuwe Nederlandse jeugdstelsel:

kans of belemmering voor
positief jeugdbeleid?

Netwerkbijeenkomst Childfriendly Cities
Breda, 6 november 2015
Rob Gilsing

2005: proefschrift
Bestuur aan banden

Conclusie: pupillenvoetbal. Lokaal
jeugdbeleid sterk onder invloed Haaagse
kokers; nadelig voor integraliteit jeugdbeleid

Wat wil ik met u op ingaan?
Wat is positief jeugdbeleid in de Nederlandse
context?
Hoe ziet het nieuwe Nederlandse jeugdstelsel
er in grote lijnen uit?
Hoe verhouden positief jeugdbeleid en het
nieuwe stelsel zich tot elkaar?
Voorbeelden ter inspiratie

Wat is positief jeugdbeleid?
Centrale uitgangspunten positief jeugdbeleid:
benutten van de eigen kracht van jeugdigen
en gezinnen en
uitgaan van kansen en talenten zodat
ontwikkelingskansen van jongeren worden
versterkt.

1e pijler positief jeugdbeleid
Versterken maatschappelijke participatie jeugd
•
•
•
•

Vrijetijdsbesteding
Onderwijsondersteuning
Kinder-, jongeren- en buurtwerk
Vrijwillige inzet voor/door jongeren
• Peer influence/education

• Inzet op eigen kracht (kwetsbare) jongeren
(zelfregie)

2e pijler positief jeugdbeleid
Creëren jeugdvriendelijke leefomgeving en
voorzieningen
• Overbrengen prosociale normen / erkenning
• Bevorderen schoolmotivatie /
ouderbetrokkenheid
• Jeugdvriendelijke en veilige openbare ruimte
• Inclusief ruimte voor spelen, sporten en
ontmoeten

3e pijler positief jeugdbeleid
Jeugdigen invloed geven in beleid dat op hen
gericht is / voor hen van belang is
• Intrinsieke én instrumentele waarde
• Betrokkenheid bij totstandkoming beleid
• Betrokkenheid bij uitvoering / evaluatie

Resumerend: positief jeugdbeleid
‘investeren in een positieve ontwikkeling en
opvoeding van alle jeugd door uit te gaan van
talenten, krachten, competenties en
vaardigheden.’
Deze worden versterkt door:
a. stimuleren van maatschappelijke participatie
b. creëren van jeugdvriendelijke leefomgeving
en voorzieningen
c. Invloed geven bij totstandkoming, uitvoering
en evaluatie van beleid

Positief jeugdbeleid: niet alleen de basis

Nieuw jeugdstelsel in Nederland

Gemeenten verantwoordelijk voor hele piramide
(voorheen alleen onderste lagen)

Transitie én transformatie
met grote beleidsvrijheid

Transitie: nieuwe taken gemeenten
Regelen van specialistische hulp (jeugd- en
opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-lvb)
Opzetten ‘Veilig thuis’
Kwaliteitscriteria
Uitvoering jeugdbescherming
Regelen van integrale toegang
Tegen achtergrond van:
Verplichte regionale samenwerking
Budgetkortingen
Tijdsdruk

Transformatie
Centraal stellen inbreng, kracht, talenten,
competenties van jeugd, ouders en hun
netwerken (‘eigen kracht’)
Inzet op preventie, vroegtijdig signaleren en
hulp snel en dichtbij
Versterking opvoedkundig klimaat
Integrale hulp: 1G1P
Meer ruimte professionals, minder regeldruk

Met als doel …
Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren
Vermindering beroep op specialistische hulp
‘Door vroegtijdige ondersteuning, een positief

opvoed- en opgroeiklimaat, goede basisvoorzieningen en een woonomgeving die
uitnodigt tot sporten, spelen en talentontwikkeling kan een onnodig beroep op
gespecialiseerde zorg of (inkomens-)
voorzieningen worden voorkomen.’ (MvT
Jeugdwet)

Positief jeugdbeleid in nieuwe stelsel
Uit de Memorie van Toelichting:

‘De verantwoordelijkheid voor een
positief opvoed- en opgroeiklimaat (…)
komt bij gemeenten te liggen’

Visie op pedagogische civil society (MvT)
- Veilige omgeving voor ieder kind
- Met belangrijke rol voor school, opvang, sportclub en
buurt
- Investeren in positief opvoeden, talentontwikkeling,
schoolloopbaan en doorstroom naar werk
- Algemene voorzieningen dragen bij aan positief
opvoed- en opgroeiklimaat
- Kindvriendelijke fysieke omgeving stimuleert bewegen
en vrijuit spelen
- Uitgaan van mogelijkheden van jeugd
- Stem voor jeugd en ouders in ontwikkeling
voorzieningen

Weinig concrete uitwerking in Jeugdwet
Beleidsplan gemeenten: preventie wel,
positief jeugdbeleid niet verplicht
Wel: uitgaan / versterken van eigen
verantwoordelijkheid en eigen kracht
Wel: inspraak (art. 2.9):
Verplicht om burgers/organisaties betrekken
bij beleidsvorming en in staat stellen om in
vroeg stadium beleidsagenda te beïnvloeden
Verplicht advies van ‘representatieve
organisaties van vragers’
Aangeven hoe kleine doelgroepen zijn gehoord
(hoog specialistische zorg)

Betekenis Jeugdwet voor positief jeugdbeleid
Impliciet: positief jeugdbeleid is belangrijk
Vraag:
vanwege intrinsieke waarde ervan of
vooral in het frame van terugdringen
specialistische zorg / budgetkorting?

Antwoord: (onbedoeld?) vooral het frame van
terugdringen, door vele nieuwe eisen aan
gemeenten mbt regelen (toegang) jeugdhulp
én door budgetkorting
Positief jeugdbeleid vergt investeringen die
niet onmiddellijk ‘renderen’, budgetkorting
vanaf start nieuwe stelsel

Kansen nieuwe jeugdstelsel
De hele transitie en transformatie zijn
gebaseerd op uitgangspunt positief
jeugdbeleid!
Talentontwikkeling/ontplooiing
Zelfregie (eigen verantwoordelijkheid en eigen
kracht)
Participatie in beleid
Preventie en vroegsignaleren
Versterking opvoed- en opgroeiomgeving

Maar … zien we dat ook gebeuren?
Tot nu: veel aandacht voor transitie en volume
specialistische hulp (top piramide)
Weinig aandacht positief jeugdbeleid in
beleidsplannen – ook niet in top piramide
‘Eigen kracht’: begripsverwarring met ‘eigen
verantwoordelijkheid’, gekoppeld aan
volumebeheersing
Vormgeven participatie: worsteling gemeenten
Representativiteit / diversiteit
Continuïteit
Leef- en systeemwereld

Van een afstand …
Jeugdwet legt verantwoordelijkheid hele
jeugdstelsel bij gemeenten …
In de praktijk (en tot nu toe) veel aandacht
voor nieuwe taken - transitie
En door budgetkorting voor het platten van de
piramide
Door aandacht voor de top (minder dure,
specialistische hulp)
En veel minder voor verbreden van de basis

Wat is nodig voor positief jeugdbeleid?
Gemeentelijke regie vanuit gedeelde visie
(jeugd, ouders, organisaties/instellingen in
ALLE lagen piramide)
Integrale benadering: betrekken andere
relevante beleidsterreinen
Sturing op indicatoren, bijvoorbeeld:
Aandeel jeugd dat maatschappelijk participeert
Aandeel jeugd actief als vrijwilliger
Aandeel jeugd dat voldoende beweegt

Voorbeeld Vreedzame wijk

Ter inspiratie: voorbeelden (beter
plaatje)

Voorbeelden Pijler 1 Maatschappelijke participatie
Stimuleren participatie kinderen uit arme
gezinnen
Gratis kennis laten maken met sport/cultuur
Cultuurcoaches in de buurt
Vele vormen van peerprojecten (maatjes,
mentoring), ook in jeugdhulp
Peervoorlichting in preventie
Rol/verantwoordelijkheid jeugd in
voorzieningen
Pedagogische ondersteuning vrijwilligers

Voorbeelden Pijler 2: Jeugdvriendelijke
omgeving / voorzieningen
Inrichting stimulerende huiswerkplekken
Bevorderen ouderbetrokkenheid (onderwijs)
Bevorderen stageplaatsen lokale bedrijven
(ook voor specifieke groepen)
Aandacht voor overgang po-vo
Arbeidsmarktoriëntatie / -begeleiding
Pedagogisch coördinator / positief coachen
Thuis op straat
Pestpolitie (basisonderwijs)

Voorbeelden Pijler 3: beleidsparticipatie
Kindergemeenteraad Schiedam
Ondersteuning eigen initiatieven jeugd
Scholing en training in debat etc
Jeugdparticipatie in (instellingen) jeugdhulp
Bijv Paja, C-toets
Hoor jeugd in screening

Ook bij armoedebeleid
Zie ook www.toolkit-jeugdparticipatie.nl

Positief jeugdbeleid voor alle jeugd!
Zorgen om:
Aanspreken eigen kracht bij specifieke
doelgroepen (lvb, ggz): professionals in eerste
lijn voldoende toegerust?
Bereik van alle jeugdigen en gezinnen:
voldoende aandacht voor alle jeugdigen
ongeacht herkomst
In het algemeen: beperkte aandacht
cultuursensitiviteit in jeugdzorg, zowel
eerstelijn als meer specialistisch

Van tekentafel …

Naar daadwerkelijke actie

Speelt het kind nog mee in het lokaal
(jeugd)beleid?

Vlaams-Nederlandse uitwisseling jeugdbeleid, 6/11/2015
dr. Sven De Visscher (HoGent)

1. Lokale autonomie

• 1993: de geboorte van het JWBP

“Een overwinning voor het jeugdwerk!”
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1. Lokale autonomie

“Tot voor het decreet beschikte het gemeentelijk
jeugdwerkbeleid over geen enkele wetgeving. Het was de
lokale autonomie die bepaalde in welke mate er
jeugdwerkbeleid werd gevoerd. Steeds meer gemeenten
maakten daar werk van, maar er bleef een groot deel van de
Vlaamse gemeenten waar er van ernstige inspanningen
terzake geen sprake was. Zelfs in gemeenten met een
uitgebouwd jeugdbeleid bleef dit terrein dikwijls een
randfenomeen dat daar uitzonderlijk en/of toevallig op
de publieke en politieke agenda verzeilde. Het decreet
veranderde dit drastisch : het jeugdwerkbeleid promoveerde
naar een quasi verplicht nummertje in de lokale
besluitvorming.” (VVJ, 1998)
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1. Lokale autonomie
• Effecten decreet ’93

– Jeugddiensten
– Planmatige benadering jeugdwerk
– Inspraak
– Jeugdraad als formeel adviesorgaan
– Jeugdinformatiebeleid
– Speelruimtebeleid
5

1. Lokale autonomie

“Met het decreet op lokaal jeugdwerk krijgen
gemeentebesturen de opdracht om in hechte
samenwerking met o.a. de plaatselijke
jeugdverenigingen een jeugdwerkbeleidsplan op te
maken. Centraal in dit plan staat het antwoord op
de vraag: hoe kan jeugdwerk tegemoet komen aan
behoeften van kinderen en jongeren […]. Het
jeugdwerkbeleid mag echter geen eiland worden
dat zich wereldvreemd ontwikkelt. Integendeel,
het decreet zegt heel duidelijk dat het
jeugdwerkbeleidsplan in een breder jeugdbeleid
moet gesitueerd worden.” (Redig, 1995)
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1. Lokale autonomie
• Discussies JWBP

– Breder – integraal – inclusief
– Categoriaal – sectoraal – territoriaal
– Planlast (!)
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2. Planlast

• Planlastendecreet (2011)
• Strategisch Meerjarenplan (2014-2019)
• Meer vertrouwen voor lokaal bestuur (Vlaams
regeerakkoord)
• Middelen lokaal jeugdbeleid ?
• Centrale aansturing / controle lokaal jeugdbeleid?
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2. Planlast
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3. Burgerschap op kindermaat

“In verband met het decreet [van 1993] is er al heel
wat gezegd over procedures, garanties, timing, e.d.
En er zal nog heel wat over gezegd en geschreven
worden. Maar tot op heden is er nog maar weinig
materiaal dat de inhoudelijke discussie kan
stofferen. Het decreet […] doet ons de volgende
vraag scherp stellen: Wat is de plaats die wij aan
kinderen en jongeren geven in onze
samenleving? Wat is de plaats die wij in het
belang van kinderen en jongeren toekennen aan
het jeugdwerk?” (Vanhee & Claessens, 1994)
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3. Burgerschap op kindermaat

• Het kind als ‘Nog Niet’-burger
• Uitbouw jeugdland + apart jeugdbeleid
• Romantisch kindbeeld als speels wezen
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4. Burgerschap als relationele praktijk
• Burgerschap >> Burgerzijn
– Inclusieve benadering

• Niet enkel:

– Recht op bescherming
– Formele participatiemogelijkheden

• Maar ook:

– Hoe KUNNEN kinderen en jongeren aanwezig zijn?
– Hoe MOGEN kinderen en jongeren aanwezig zijn?
– Hoe WILLEN kinderen en jongeren (nog) aanwezig
zijn?
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4. Burgerschap als relationele praktijk
• Mede-eigenaarschap

- GAS-pv wegens afbreken tak tijdens
boomklimen
- “Schade aan openbaar domein”
- “Mag je dan niet klimmen in bomen?”
- “Hangt ervan af waar de boom staat”
- “In sommige bomen mag je klimmen,
in andere niet. Het mag in een
natuurgebied, maar niet in een park”
- “In de speelbossen en
natuurspeelterreinen zijn bomen
aangeduid, omdat zij juist bijzonder
geschikt zijn om in te klimmen.”
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4. Burgerschap als relationele praktijk
“we wonen in de buurt – we gaan naar
de stad”
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5. Afrondend
Oude uitdagingen – nieuwe spelregels?

Direct – indirect jeugdbeleid

Jeugdwerk op naad tussen kind en
samenleving
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