Internationale visitatiecommissie onder indruk van positief jeugdbeleid in Nederland
Kansen bieden. Jongeren stimuleren om met hun talent aan de slag te gaan. Zorgen dat ze
meedoen in de samenleving. Dat is positief jeugdbeleid. Het is erop gericht om problemen
voor te zijn. Steeds meer gemeenten zijn ermee bezig. Nu is het moment om te investeren in
positief jeugdbeleid vanwege de decentralisatie van jeugdzorg. Dat bleek tijdens het congres
positief jeugdbeleid in Arnhem, vorige week.
Een internationale visitatiecommissie (onder leiding van doctor Filip Coussé van de
Universiteit Gent) bezocht twee dagen lang Gouda en Oss. Het gezelschap was bij CJG’s,
talentcampussen, scholen, en een multifunctioneel centrum met verschillende
jeugdvoorzieningen. De commissie presenteerde zijn eindrapport tijdens het congres.
Positieve benadering van jongeren
‘Het is een goede ontwikkeling dat stappen worden gezet richting een positieve benadering
van jongeren: ondersteuning van talenten, in plaats van focussen op problemen en risico's,’
zei Coussé. De Vlaming benadrukte dat het in positief jeugdbeleid belangrijk is om uit te
gaan van de kracht van jongeren, zonder de problemen te negeren. ‘Aandacht voor jongeren
met problemen is misschien juist in positief jeugdbeleid van belang. Daarmee sluit het aan bij
het jeugdbeleid in Noord-Europese landen en op de visie van de Raad van Europa.
Onder de indruk
De commissie was onder de indruk van de activiteiten van de Nederlandse Centra voor
Jeugd en Gezin en van de samenwerking tussen sociaal werk, onderwijs, jeugdwerk,
werktrajecten en lokale overheid. ‘We zien een duidelijke wil om ontkokering vorm te geven,
professionals uit verschillende disciplines werken goed samen. In België zijn we nog niet zo
ver.’ Coussé signaleert wel een paradox. ‘Enerzijds is er veel vrijheid is om van alles zelf te
doen en tegelijk is er de behoefte om veel centraal te regelen.’ De internationale commissie
erkent dat hij slechts een snapshot heeft gemaakt Het was onmogelijk om Gouda en Oss in
twee dagen helemaal door te lichten.
Focussen
Wethouder Marion Suijker van Gouda reageerde verheugd op het rapport. Al vindt ook zij dat
het jeugdbeleid nog beter kan. De focus moet liggen op het snel signaleren en aanpakken
van problemen, om te voorkomen dat jongeren later zwaardere zorg nodig hebben. Dat
vereist dat ouders en de directe kring daar omheen goed samenwerken. ‘Iedereen is
verantwoordelijk.’Wethouder René Peters van Oss beaamde het. ‘We moeten zorgen dat
jongeren hun talenten optimaal benutten. Dat betekent wel dat we moeten investeren.’
Interactie
Het congres was een ontmoeting tussen jeugdwerkers uit alle disciplines: kinderopvang,
welzijnswerk en hulpverlening. Ook waren er veel bestuurders en ambtenaren. De
congresgangers gingen volop in gesprek, in levende lijve en ook op de twitterwall. Discussie
was er genoeg, maar over één aspect was iedereen het eens: betere samenwerking is
noodzakelijk. Hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter hield de zaal voor dat opvoeden niet
de verantwoordelijkheid is van professionals, maar van ouders zelf. Professionals zijn er om
ouders te ondersteunen. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten beaamde het.

<Kadertje>
De visitatiecommissie bestond uit experts uit Nederland (wethouder Loes van der Meijs uit
Doetinchem), België, Finland (Lasse Siurala) en Groot-Brittannië (Howard Williamson). Het
bezoek van de visitatiecommissie is een gezamenlijk initiatief van het Nederlands
Jeugdinstituut en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

