Voorbeelden van Child Friendly Cities
Bent u benieuwd wat gemeenten doen om kindvriendelijker te zijn? Lees de voorbeelden van de
gemeenten Huizen, Hoogeveen, Gilze en Rijen, Den Haag, Capelle aan den IJssel, Amersfoort en
Uithoorn.
Het netwerk is voor gemeentebestuurders, ambtenaren, uitvoerende organisaties die met en voor de
jeugd werken. Onze missie is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid. Een jongeren- en
kindvriendelijke gemeente is goed voor iedereen! Wilt u aansluiten, op de hoogte blijven van
activiteiten, of meer informatie? Ga naar de VNG-pagina Child Friendly Cities.
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Gemeente Huizen
De gemeente Huizen zet in op verbinding en talent! De organisaties op het gebied van jeugd werken
nauw samen. Jeugdverpleegkundigen en -artsen, schoolmaatschappelijk werk, jeugd- en
gezinscoaches, jeugdconsulenten, jongerenwerkers, jeugdagenten, bibliotheek, verloskundigen,
sportbuurtcoaches, peuterspeelzalen, kinderopvang en gemeenten ontmoeten elkaar bij de Jeugdlijn
1 bijeenkomsten. Hierin wordt bijvoorbeeld geïnformeerd hoe we kinderen die opgroeien in armoede
het best kunnen ondersteunen. Ook is er een post- en prenataal netwerk waarin de optimalisatie van
de zorg voor (kwetsbare) (aanstaande) ouders en baby’s wordt besproken. Het werken in
groepsverband (de ‘centering’ methode) is hier een mooi voorbeeld van.
Een team van jeugdartsen en een klinisch psycholoog ondersteunen huisartsen en jeugdconsulenten
op het gebied van jeugd(GGZ). Verder hebben we sterk, persoonlijk en positief jongerenwerk, zowel
ambulant als op de locatie waar activiteiten georganiseerd worden. Met niet alleen groepsaandacht,
maar ook individueel: jongeren die aan persoonlijke doelen willen werken worden voor een jaar
gekoppeld aan een maatje. De gemeente heeft regelmatig contact met de intern begeleiders en
zorgcoördinatoren van de scholen. En natuurlijk met jongeren en ouders! Door alle contacten en
verbindingen zorgen we dat er we er sámen aan werken dat alle kinderen in Huizen veilig, gezond
en kansrijk opgroeien.

Gemeente Gilze en Rijen
Met de pilot ‘Energieke kinderen’ heeft de gemeente Gilze en Rijen zich de afgelopen twee jaar
gericht op het ondersteunen van kinderen met druk, impulsief gedrag en of aandachtsproblematiek
met als doel het tegengaan van onnodige labeling en indicering. Er is gekeken naar het gedrag van
kinderen behorend bij de leeftijd en de ontwikkeling. Het kind mag zichzelf zijn.
De pilot is een succes gebleken. “De grootste winst van deze pilot is dat we driekwart van de kinderen
niet hoeven te labelen”, aldus wethouder Aletta van der Veen naar aanleiding van de eindevaluatie.
In de pilot is uitgegaan van de kracht van zowel het kind als zijn of haar ouder(s). De
gedragswetenschapper in dienst van de gemeente observeerde het kind thuis en op school. Hierbij
is specifiek gelet op gedrag in de omgeving, concentratie en taakgerichtheid. Door deze observatie
is uiteindelijk slechts 27% doorgestuurd naar GGZ-jeugdzorg. Uit de observaties kwam naar voren
dat er andere oorzaken bleken voor het drukke en ongeconcentreerde gedrag van het kind. Hiermee
is onnodige labeling en indicering van het kind voorkomen. Het kind en zijn of haar ouder(s) krijgen
de zorg die nodig is. Hiervoor is samengewerkt met Zorggroep Zorroo, gemeente Dongen, huisartsen,
(sociale) wijkteams, school, voorschoolse voorzieningen, de GGD, ContourdeTwern, MEE en het
Instituut voor Maatschappelijk Werk.

Gemeente Hoogeveen
Jong Hoogeveen
Onze ambitie is een kindvriendelijke gemeente te zijn, waarin kinderen en jongeren alle kansen
krijgen om succesvol op te groeien. De insteek is om een goede doorgaande ontwikkelingslijn voor
kinderen van 0 tot 18 vorm te geven.
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We beloven: een succesvolle toekomst voor alle kinderen in Hoogeveen!

Samen
Kern van het programma Jong Hoogeveen is dat wij het samen doen. Samen met onderwijs en
andere organisaties, maar vooral ook met kinderen en jongeren: van hen wordt gevraagd aan te
geven wat er nodig is om hen succesvol te laten opgroeien in Hoogeveen. Ook de eigen inzet die
kinderen en jongeren zelf kunnen leveren is een voorwaarde om te komen tot verandering.
De 5 thema’s waar we voor gaan in Jong Hoogeveen zijn gekozen door kinderen, jongeren en ouders
zelf. Ongeveer 1000 mensen hebben op verschillende manieren antwoord gegeven op de vraag wat
volgens hen belemmerend is bij kansrijk opgroeien. De top 5 die daaruit is ontstaan, ziet er als volgt
uit:
• Naschools
• Veiligheid
• Onderwijs en arbeid,
• Ouders, zorg en onderwijs
• Financiën en armoede
Positief jeugdbeleid is onmisbaar om onze kinderen een mooie toekomst te geven!

Gemeente Den Haag
Als gemeente Den Haag hanteren we een positief jeugdbeleid dat er vanuit gaat dat investeren in de
jeugd leidt tot positieve resultaten in de ontwikkeling van jeugdigen. Niet (alleen) naar problemen
kijken, maar juist de focus op preventieve en beschermende factoren, die bijdragen aan een positieve
ontwikkeling bij opvoeden en opgroeien van jeugd. Centraal uitgangspunt van een positief
jeugdbeleid is het benutten van de ‘eigen kracht’ van jeugdigen en gezinnen en het versterken van
talenten en ontwikkelingskansen van de jeugd. Het versterken van medezeggenschap 1, actieve
participatie in de maatschappij2 en het creëren van een inclusieve en gezinsvriendelijke leefomgeving
zijn dan ook belangrijke elementen van ons jeugdbeleid.
Zie onze website voor meer informatie Meer of mail naar jeugd@denhaag.nl.

Gemeente Capelle aan den IJssel
De gemeente Capelle wil dat alle Capelse kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen
opgroeien. Met een stevige basis vanuit thuis, de school en de leefomgeving. Het positieve
jeugdbeleid van de gemeente gaat ervan uit dat elk kind talenten heeft en ieder kind meedoet. Ook
betekent het dat kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving.
De gemeente investeert in een positieve opvoeding, succesvolle schoolloopbaan en brede
ontwikkeling van kinderen en jongeren.
1

Met onder andere Jongerenstadslabs, de Haagse Jongerenambassadeurs, JONG doet mee! en de kinder- en jeugdraden in de
stadsdelen.
2 Zoals de Vreedzame wijk, Crownies, het Haags Jeugdlintje, ExpEx, vakantieactiviteiten en The Hague Youth Factory.
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Het positieve jeugdbeleid is vastgelegd in de jeugdnota 2017 - 2020. In de nota zijn de gemeentelijke
doelen vastgelegd voor de komende jaren. De keuzes die met de jeugdnota ‘Wie de jeugd heeft ...’
worden gemaakt zijn gebaseerd op inbreng van betrokkenen en partners, waaronder onze Capelse
kinderen en jongeren zelf.
Voor de inbreng van de Capelse kinderen en jongeren zijn de Capelse Jeugdraad en het
Kindercollege opgericht. De gemeente hecht er sterk aan dat kinderen en jongeren een stem hebben
en blijven houden bij zaken die hen aangaan.

Gemeente Amersfoort
Samen werken aan positief jeugdbeleid in de gemeente Amersfoort
Amersfoort wil een stad zijn waar het goed opgroeien is en doorlopend kansen en perspectieven
worden geboden. In het uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs 2017 – 2020 is beschreven op
welke wijze we zorgdragen voor een sterke pedagogische basisinfrastructuur, waarbij we uitgaan van
de principes van positief jeugdbeleid en the civil society. Het uitvoeringsprogramma is tot stand
gekomen in samenwerking met de partners uit het werkveld (o.a. onderwijs, kinderopvang, welzijn,
sport, cultuur en GGD).
Wat vinden we belangrijk?
• We benadrukken en stimuleren de ‘normale opvoeding’ van kinderen en jongeren.
• Elk kind heeft talenten en we willen bijdragen aan het ontwikkelen en benutten van deze
talenten.
• Iedereen in de leefomgeving van een kind is betrokken bij de opvoeding; we besteden
daarom aandacht aan de pedagogische kwaliteit van deze leefomgeving.
• Ondersteuningsvragen van ouders pakken we gezamenlijk, vraaggericht en laagdrempelig
op.
• We vinden het essentieel kinderen, jongeren en opvoeders te betrekken bij het ontwikkelen
van plannen. We maken bijvoorbeeld gebruik van de jongerenstadspeiling en
ervaringsdeskundigen.

Gemeente Uithoorn
De Vreedzame school en wijk in Uithoorn
De gemeente Uithoorn geeft uiting aan positief Jeugdbeleid o.a. door de inzet van de Vreedzame
school en wijk. Met dit programma voor sociale competentie en burgerschapsvorming wordt de school
beschouwd als een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap. Het programma wordt
doorgetrokken naar de wijk. Met de invoering van de Vreedzame wijk wordt gewerkt aan een veilig,
positief en sociaal klimaat in de wijken waarin de pedagogische principes van de Vreedzame school
leidend zijn voor het pedagogisch beleid van de scholen en instellingen in de wijken. Op termijn leidt
dit tot een samenhangend pedagogisch kader in alle leefwerelden van de kinderen in de wijk (gezin,
opvang, school, vrije tijd, buurt en werk).
We willen graag naar voren brengen het belang van een samenhangend pedagogisch beleid in alle
leefwerelden van het kind. Het implementatietraject is gestart in twee wijken die de verbinding met
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Vreedzaam het meest nodig hebben. Hierna wordt het project naar andere wijken uitgebreid zodat
de gemeente Uithoorn uiteindelijk een Vreedzame gemeente is.
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