Beleidskader Jeugd en Onderwijs 2016-2018

Samenvatting
Deel 1 Algemeen
Inleiding
Bij de taken die de gemeente Houten had op het gebied van jeugd & onderwijs zijn met de transitie
jeugdzorg op 1 januari 2015 extra taken gekomen, namelijk (specialistische) jeugdhulp, bescherming
en veiligheid. De gemeente is nu bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen van
jeugdhulp. De bestaande taken zijn gericht op algemene voorzieningen voor alle jeugd. Van de
nieuwe taken maakt circa 10-15% van de jeugdigen in Houten, Tull en ’t Waal, Schalkwijk en ’t Goy
gebruik. ‘Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’ is een middel voor de transformatie, met als gevolg
dat minder geld aan zorg wordt uitgegeven. Het beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018 verbindt
de bestaande en nieuwe taken en de domeinen jeugd en onderwijs. Het vervangt twee beleidsnota’s
die aflopen in 2015. Het beleidskader geeft inzicht in verleden (opbrengsten), heden (stand van
zaken) en de toekomst. Voor de komende jaren zijn de missie en ambitie beschreven en voor 2016 is
de focus op specifieke onderwerpen (speerpunten) bepaald. Het beleidskader is een paraplu over alle
taken van jeugd en onderwijs.
Van buiten naar binnen
Het beleidskader jeugd & onderwijs is tot stand gekomen met ouders, jeugdigen en professionals
jeugdhulp en onderwijs. Middels panelgesprekken en vragenlijsten zijn ouders, jeugdigen en
professionals betrokken. De satelliet jeugdhulp (vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein)
heeft in oktober 2015 kennisgenomen van de visie van het beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018
en heeft over enkele speerpunten meegedacht. Het Netwerk Gezinsvormen Houten en het
jongerenpanel van SHINE hebben ook meegedacht en input geleverd voor het beleidskader. In
panelgesprekken zijn de speerpunten verder uitgediept en zijn oplossingsrichtingen aangedragen.
Deel 2 Kader
Missie
Houtense jeugdigen groeien gezond, gelukkig en fysiek, emotioneel en sociaal veilig op. Kinderen en
jongeren hebben de ruimte en mogelijkheden zich persoonlijk te ontwikkelen. Zij worden op school en
daarbuiten uitgedaagd en gestimuleerd om het beste in zichzelf naar boven te halen
(talentontwikkeling) en doen in de samenleving mee naar vermogen. Jeugdigen hebben een gezonde
leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging. Samen met gezinnen en jongeren die er op
eigen kracht of met hun sociale netwerk even niet uitkomen, wordt gezocht naar een passende
oplossing. Jeugdigen in onveilige situaties of jeugdigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling
worden beschermd. Jeugdigen groeien op tot zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen.
Ambitie en transformatie
Om deze missie te bereiken is het volgende nodig:
 Een inclusieve samenleving, waar iedereen er toe doet, met een sterke samenleving als basis.
 Verbinding tussen verschillende leefwerelden van jeugdigen en tussen jeugdhulp en onderwijs.
 Ruimte bieden aan jongeren om zich op alle fronten te kunnen ontwikkelen.
 Hulp bieden als dat nodig is: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.
De gemeente Houten zet de komende jaren in op het ontwikkelen van een programma preventie voor
alle inwoners, waarbij samenhang, signaleren en voorkomen kernbegrippen zijn. Ook is er extra
aandacht voor de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en de Verwijsindex.
Stand van zaken jeugd & onderwijs
In Houten, Tull en ’t Waal, Schalkwijk en ’t Goy wonen 12.000 kinderen tot 18 jaar en 3.000
jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar. Met de meeste kinderen en jongeren gaat het goed. Hoge
percentages kinderen zitten op de kinderopvang of peuterschool, op een (sport)vereniging en maken
gebruik van de bibliotheek. De scholen in Houten zijn goed en schoon. Er is volop gelegenheid om
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buiten te spelen. Jongeren geven het wonen en opgroeien in de gemeente Houten een ruime
voldoende. Jongeren geven aan dat ze iemand hebben waar ze terecht kunnen als ze persoonlijke
problemen hebben. Uit de jongerenpeiling blijkt verder dat voldoende jongerenhuisvesting een
knelpunt is, net als voldoende uitgaansmogelijkheden en het vinden van de weg naar informatie en
advies. Ouders weten de weg naar bijvoorbeeld de website van het Centrum voor Jeugd en gezin
(CJG) beter te vinden dan de jongeren zelf. Als jongeren een probleem hebben is dat voornamelijk
thuis (ouders), met school of relaties. Jongerenoverlast is in de gemeente Houten beperkt. Er zijn
circa 1200 jeugdigen tot 18 jaar die specialistische jeugdhulp krijgt. Dit is ongeveer 10% van de
Houtense jeugd. Het grootste deel van het gebruik van specialistische jeugdhulp betreft geestelijke
gezondheidszorg voor de jeugd (j-GGZ).
Opbrengsten 2013-2015
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de voorbereiding en implementatie van de
transitie van de jeugdzorg. De jeugd- en onderwijspartners voerden de afgelopen jaren de bestaande
taken voor jeugd en onderwijs uit. Er was afgelopen jaren weinig aandacht voor verandering en
verbetering van bestaande taken. Vanaf 2016 zet de gemeente Houten bij de bestaande en nieuwe
taken extra in op preventie en (vroeg)signalering. Met Houtense Routes (hoe en door wie worden
Houtense jeugdigen doorverwezen), het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Sociaal Team (sinds
2015) zijn belangrijke stappen gezet om beter samen te werken in de keten. Maar ook om jeugdigen
en hun gezin laagdrempelige informatie en advies te bieden en te werken aan één gezin, één plan. De
afgelopen drie jaren stonden in het teken van het voorbereiden op en implementeren van de transitie
van de jeugdzorg. In het beleidsplan ‘zorg voor jeugd- richtinggevende kaders voor 2014-2015’ is de
keuze gemaakt om met een sociaal team ervaring op te gaan doen. Inmiddels is het sociaal team een
jaar actief in Houten. Daarbij is al snel de verbinding tussen WMO en jeugdhulp gemaakt, door één
sociaal team voor alle inwoners in te richten.
Financiën
De gemeente Houten bekostigt bestaande taken door subsidies. Met de komst van de nieuwe taken is
er veel extra geld bijgekomen. Voor het jaar 2015 kreeg de gemeente hiervoor €10,5 miljoen (het
macrobudget jeugd). Dit bedrag neemt de komende jaren af tot ongeveer €10 miljoen in 2018.
In 2015 is er sprake van een klein overschot. Alle jeugdigen hebben passende hulp ontvangen.
Deel 3 Verandering en verbinding
Transformatie in de tijd
De transitie van de jeugdzorg is op 1 januari 2015 ingegaan. De transformatie is daarentegen een
proces dat vele jaren bestrijkt. De transformatie is niet voltooid in 2018. De gemeente is actor in de
transformatie die primair door de samenleving wordt vormgegeven. Dit betekent dat de gemeente
meebeweegt, stimuleert, sturing en invulling geeft aan transformatie. De gemeente Houten wil
aansluiten op de actuele situatie en bepaalt om die reden de inhoudelijke focus per jaar.
Samenwerking met het onderwijs en samenwerking in de regio
De samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente Houten betreft de inclusieve samenleving,
waar Passend Onderwijs over gaat, het verbinden van leefwerelden, vroegsignalering en integrale
samenwerking. Wettelijk zijn beide partijen verplicht te streven naar overeenstemming op de
onderwerpen: jeugdhulp, leerplicht, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. De gemeente en de
samenwerkingsverbanden in het onderwijs delen de volgende kernwaarden: inzet op preventie, één
gezin, één plan, ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’ en thuisnabij. In de samenwerking met de
regio is het uitgangspunt ‘lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig’. Er is sprake van een
gezamenlijke regionale programmering op onderdelen waar dat efficiënt en effectief is. Daarnaast
wordt de specialistische jeugdhulp gezamenlijk ingekocht.
Deel 4 Speerpunten 2016
In 2016 gaat de gemeente Houten samen met inwoners en partners in jeugdhulp en onderwijs verder
met de transformatie van jeugd en onderwijs. Hierbij leggen inwoners, partners in jeugd en onderwijs
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en de gemeente jaarlijks de focus op een aantal speerpunten. Bij elk speerpunt staat een verschillend
vraagstuk centraal. Afhankelijk van het type vraagstuk en of en wat er rond dit thema al wordt gedaan
en georganiseerd in de gemeente Houten, bepaalt de gemeente Houten wat een passende werkwijze
is. Voorop staat dat de gemeente Houten aansluit bij bestaande initiatieven, beleid en werkgroepen.
Als geen sprake is van een bestaande werkgroep of iets dergelijks, worden inwoners en professionals
gevraagd deel te nemen aan een actiegroep. De gekozen speerpunten staan hieronder beschreven.
Preventie en signaleren: gezonde leefstijl (JOGG)
Het hebben en behouden van een gezonde leefstijl en een gezond gewicht onder jongeren is een
uitdaging. Een gezonde leefstijl is voor kinderen en jongeren (en hun ouders) belangrijk voor hun
gezondheid en welzijn, nu en in de toekomst. Het streven is een Houtense samenleving waarin alle
kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en sporten in een omgeving waarin een gezonde
leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Deze thema’s spelen hierbij: meer water drinken, meer
bewegen, meer fruit en groente eten, een gezond ontbijt en een gezonde omgeving.
Preventie en signaleren: pesten
Er is gekozen voor het thema pesten, omdat de impact van pesten groot is en er veel kansen liggen
om pesten te voorkomen. Pesten kan veel negatieve gevolgen hebben voor degene die gepest wordt.
Jeugdigen die langdurig gepest zijn kunnen last krijgen van sociale en emotionele problemen. Veilige
en gezonde jeugd gaat ook over mentale gezondheid, weerbaarheid, zelfvertrouwen en
talentontwikkeling als onderdeel van een positief opvoedklimaat thuis, op school, op de kinderopvang
en op de (sport)vereniging.
Lichte jeugdhulp: er vroeg bij zijn
Professionals in het onderwijs en de jeugdhulp en de gemeente Houten vinden het belangrijk om extra
aandacht te besteden aan vroegsignalering. Niet alle problemen zijn volledig te voorkomen. Als een
jeugdige een probleem heeft, is het beste scenario om zo vroegtijdig mogelijk hulp te bieden. Zo wordt
voorkomen dat een jeugdige of het gezin onnodig lang moeilijkheden ondervindt of een probleem
toeneemt. Door in een vroeg stadium waar nodig hulp in te zetten is de kans het grootst dat de
jeugdige of het gezin op eigen kracht weer verder kunnen. Het is nodig dat professionals in de sterke
samenleving beter leren signaleren en hierop inspelen. Jeugdhulpverleners zijn meer zichtbaar en
direct inzetbaar in een vroeg stadium in de sterke samenleving (inclusief het onderwijs). Ouders weten
lichte jeugdhulp te vinden en vragen waarnodig om advies, informatie of hulp.
Specialistische jeugdhulp, veiligheid en bescherming: snel passende hulp
Jeugdhulpaanbieders vinden het belangrijk dat zo snel mogelijk passende hulp wordt in gezet zodra
problemen in gezinnen of bij jeugdigen zijn gesignaleerd. Juist voor die gezinnen en jeugdigen die er
zelf of met hun omgeving er even niet uitkomen is snel passende hulp erg belangrijk. Daarvoor is het
belangrijk dat professionals elkaar kennen (ontmoeting) en elkaar weten te vinden (sociale kaart). De
routes moeten duidelijk zijn en de basis voor samenwerking is wederzijds vertrouwen. De ambitie is
o.a. dat ouders en jeugdigen weten waar ze terecht kunnen als ze behoefte hebben aan informatie,
advies of jeugdhulp.
Snijvlak onderwijs- jeugdhulp: één gezin, één plan (onderwijs- zorgarrangement)
Jeugdigen de kans geven het beste uit zichzelf te halen, ieder naar zijn of haar vermogen. Dat is het
gezamenlijke doel van de gemeente Houten en het onderwijs in Houten. De gemeente is
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het onderwijs moet passend onderwijs bieden voor elke leerling.
Soms heeft een jeugdige zowel extra ondersteuning op school nodig als jeugdhulp thuis of in de
school. De gemeente en het onderwijs werken in dat geval samen om met ouders, jeugdige en
leerkrachten een onderwijs-zorgarrangement/één gezin, één plan op te stellen die past bij de situatie
van de jeugdige. Er zijn meerdere randvoorwaarden geformuleerd die nodig zijn om dit mogelijk te
maken.
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Kleine doelgroep: 18min 18plus
Gemeenten hebben een wettelijk taak ten aanzien van kleine doelgroepen. De gemeente Houten vat
deze term breed op, namelijk ‘een relatief kleine groep jeugdigen in een specifieke situatie of met een
specifiek probleem, die speciale ondersteuning of hulp behoeven en deze niet krijgen omdat deze
ondersteuning of hulp niet te krijgen is binnen het reguliere aanbod (geen aanbod of onvoldoende
expertise), deze doelgroep onzichtbaar is of deze doelgroep om een andere reden tussen wal of schip
valt.’ Voor 2016 legt de gemeente Houten de focus op één kleine doelgroep binnen jeugd en
onderwijs, namelijk de doelgroep van jongeren (18min) met jeugdhulp die 18 jaar worden (18plus)
waar discontinuïteit van hulp dreigt en/of er is geen passende hulp beschikbaar als zij 18 jaar worden.
Dit heeft vaak te maken met de overstap van jeugdwet naar WMO of zorgverzekeringswet. Soms is
passende zorg voor adolescenten in volwassenenzorg niet te vinden. Oplossingen liggen in de
uitbreiding van het aanbod, creatieve maatwerkoplossingen en een betere aansluiting van jeugd- naar
volwassenzorg.
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Voorwoord
L.S.
Wij vinden dat iedereen ertoe doet in Houten. Iedere inwoner, jeugdige en elk gezin doet mee naar
vermogen. Houten beoogt een sterke samenleving met aandacht voor het opgroeien en opvoeden van
jeugdigen. De gemeente Houten gaat uit van de mogelijkheden en talenten van jeugdigen en
gezinnen. Het uitgangspunt is gewoon opvoeden en demedicaliseren, en hulp bieden waar dit nodig
is. Hiertoe willen we recht doen aan de professionaliteit van het werkveld. Daarnaast hebben we te
maken met krimpende budgetten tot 2019.
2014 was het voorbereidingsjaar op de transitie Jeugdhulp. Voor het eerst werden regionale en
bovenregionale inkoopafspraken gemaakt met zorgaanbieders. Continuïteit van de jeugdhulp stond en
staat voorop en lopende afspraken met zorgaanbieders werden nageleefd voor 2015. Immers, geen
enkel kind mag tussen wal en schip vallen.
In het afgelopen jaar hebben wij veel van de ambities waargemaakt. Het sociaal team Jeugd/WMO is
opgericht, medewerkers zijn aangetrokken, de samenwerking tussen medewerkers vanuit
verschillende aanbieders werd hechter en de regionale back office (administratie) voor de regio
Lekstroom is op poten gezet. Zorgaanbieders zijn hierover tevreden, omdat zij maar met 1 contract en
1 loket voor de Lekstroom te maken hebben.
We hebben regelmatig contact met onze partners, onder meer via het strategisch beraad Jeugd en
Onderwijs. Dit overleg is meer op thema’s ingericht om de afstemming tussen Jeugdhulp en Onderwijs
te verbeteren.
De transitie Jeugdhulp is bijna afgerond. We verleggen onze focus nu naar de transformatieopgave.
We willen meer vernieuwing en innovatie in de ondersteuning aan jeugdigen. Hiertoe zijn in 2015 al
de eerste stappen zijn gezet.
Deze opgave is geen blauwdruk, maar een organisch proces met een duidelijke visie en ambities
voor de jaren 2016-2018. Voor 2016 heeft de gemeente in samenspraak met inwoners en partners en
andere partijen gekozen voor een zestal speerpunten.
Wij spreken onze dank uit aan een ieder die in het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan de
Jeugdhulp en Passend Onderwijs in Houten. Wie je ook spreekt, in het onderwijs, bij de
zorgaanbieders, in het gemeentehuis en last, but not least ook de ouders met kinderen, wij treffen een
grote mate van betrokkenheid aan met een gemeenschappelijk doel, namelijk gezonde, veilige en
gelukkige jeugdigen.
Dit geeft vertrouwen naar de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat ook de komende jaren belangrijke
stappen worden gezet naar een sterke verbinding tussen Jeugd en Onderwijs en een goede uitvoering
hiervan.
Zo maken we Houten samen.
Michiel van Liere

Herman Geerdes

wethouder Jeugd

wethouder Onderwijs
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Inleiding
Transitie
Op 1 januari 2015 is de transitie van de jeugdzorg ingegaan. De organisatie van de jeugdzorg was te
verkokerd, te bureaucratisch en te duur. Het viel onder verschillende wetten en kende verschillende
financiering. Het stelsel was erg ingewikkeld en werkte niet goed. De hulp bij meervoudige
problematiek in een gezin werd te weinig op elkaar afgestemd, professionals werkte niet voldoende
samen. Er was een tendens om ‘afwijkend’ gedrag en sociale problemen onnodig veel en snel in het
medische circuit op te lossen. Daarom is besloten de jeugdhulp anders te organiseren. Alle jeugdhulp
is vanaf 2015 overgegaan naar gemeenten (transitie). Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 zowel
bestuurlijk als financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdhulp.
Jeugd en onderwijs
Het beleidsveld jeugd en onderwijs is voor gemeenten de laatste jaren zeer sterk veranderd, met
name door de transitie jeugdzorg. Tot 2015 lag de focus voor gemeenten vooral op ondersteuning van
ouders en scholing en welbevinden voor jeugd. Dit is met de komst van de transities sterk veranderd.
De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de (specialistische)jeugdhulp,
veiligheid en bescherming van jeugdigen. Ook heeft de gemeente een taak gekregen in de
samenwerking tussen het onderwijs en passend onderwijs. Deze nieuwe taken hebben betrekking op
circa 10 tot 15% van de jeugdigen. Dit zijn de (zeer) kwetsbare jeugdigen uit de gemeente Houten. Er
is niet alleen aandacht voor deze kwetsbare jeugdigen. Want de gemeente is verantwoordelijk voor
het gehele jeugdbeleid, inclusief de taken die de gemeente ook vóór 1 januari 2015 had. Het
jeugdbeleid is gericht op alle jeugdigen en hun ouders in de gemeente Houten. Het beleidskader
jeugd & onderwijs 2016-2018 verbindt jeugdbeleid met de gemeentelijke taken op het gebied van
onderwijs. Het is dan ook van groot belang om een nieuw beleidskader op te stellen waarbij integratie
plaatsvindt van de bestaande en nieuwe taken. Daarbij staan kinderen, jongeren en gezinnen
centraal. Ouders zijn zelf in eerste plaats verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun
kinderen. Waar nodig helpt allereerst hun omgeving (sociale steun) hen daarbij. Professionals bieden
passende (lichte) hulp waar nodig. De hulp is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. De
mogelijkheden van jeugdigen en gezinnen staan voorop. Zodat elk gezin en jeugdige naar vermogen
mee doet in de samenleving. Beleidskeuzes worden op deze uitgangspunten gebaseerd en komen
dan ook in het gehele beleidskader terug.
Sterke basis
Lokaal ligt de focus de komende jaren vooral op het versterken van de sterke samenleving, preventie
en vroegsignalering. Dit vergroot voor inwoners de kans om hun dagelijkse leven en de opvoeding op
eigen kracht vorm te geven. Eventueel met steun van hun omgeving of laagdrempelige informatie en
advies. Een sterke basis biedt de randvoorwaarden om jeugdigen en gezinnen te beschermen voor
problemen waar (specialistische) hulp voor nodig is. Voor kinderen, jongeren en ouders die een hulp
nodig hebben, is dichtbij hulp beschikbaar. Dit krijgt vorm door de inzet van een stevig, deskundig,
Sociaal Team Houten. Maar ook de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Centrum van Jeugd en Gezin
nemen een belangrijke rol in de sterke basis en het bieden van laagdrempelige informatie, advies en
lichte hulp. Door het activeren en stimuleren van preventie activiteiten door Houtense organisaties
over de volledig breedte, van welzijnsstichtingen tot kerken en van
(particuliere)vrijwilligersorganisaties tot (sport)verenigingen, werkt de gemeente Houten samen met
partners aan een sterke basis voor inwoners in de gemeente Houten.
Bestaande en nieuwe taken
De gemeente Houten kiest ervoor haar wettelijke taak voor een meerjarig beleidskader jeugd als volgt
in te vullen. Het beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018 verbindt jeugdbeleid met de gemeentelijke
taken op het gebied van onderwijs. Daarnaast geeft het aan hoe de gemeente Houten de bestaande
taken voor jeugd met de nieuwe taken verbindt. Ten derde geeft dit beleidskader aan hoe de
gemeente vorm geeft aan de inbedding van de nieuwe taken, namelijk (specialistische) jeugdhulp,
bescherming en veiligheid. Het beleidskader vervangt twee bestaande beleidsdocumenten jeugd, die
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aflopen in 2015, namelijk het ’Beleidsplan Zorg voor Jeugd Houten-Richtinggevende kaders voor 2014
-2015’ en het ‘programma jeugd - het vervolg 2013-2015’.
Looptijd beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018
Dit beleidskader is opgesteld voor de periode 2016-2018. Dit is een bewuste keus. Ten eerste lopen
het regionale beleidskader ‘Beleidsplan Zorg voor Jeugd Houten-Richtinggevende kaders voor 2014 2015’en het lokale Wmo kader af in 2018. De kaders vanaf 2018 kunnen tegelijkertijd en in
samenhang worden opgesteld. Ten tweede is een periode van minstens drie jaar nodig om resultaten
te behalen op het gebied van de transformatie en de inbedding van de nieuwe taken in de Houtense
samenleving en de ambtelijke organisatie. Een onderdeel hiervan is het beleidsmatig ontschotten van
de clusters Jeugd, Wmo en Participatie. Ten derde is er de financiële opgave. De macrobudgetten
vanuit het Rijk nemen de komende jaren verder af. De transformatie en ontschotting moeten leiden tot
het realiseren van een bestendige inbedding in 2018 met een focus op het bieden van passende hulp
voor inwoners binnen de financieel aanwezige kaders.
Omdat het sociale domein nog volop in beweging is en de transformatie een organisch proces is (zie
hoofdstuk 5), zal de transformatierichting beschreven in hoofdstuk 1 over uiterlijk twee jaar worden
geëvalueerd.

Figuur 1 De onderdelen van het beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018 in de tijd gezet

Doelgroep en opbrengsten beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018
De primaire doelgroep van dit beleidskader zijn alle jeugdigen tot en met 23 jaar en hun (pleeg)
12
ouders/verzorgers in de gemeente Houten, Tull en ‘t Waal, ’t Goy en Schalkwijk. Wettelijk vormen
‘degenen die beroepsmatig met jeugd werken’ een tweede doelgroep (jeugdwet artikel 2.6 lid c).
De belangrijkste beoogde opbrengsten van het ‘beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018’ zijn:
- globaal inzicht geven in de huidige stand van zaken op het gebied van jeugd en onderwijs en
de opbrengsten van de afgelopen drie jaar;
- een missie, ambitie en transformatierichting voor jeugd en onderwijs bieden voor de komende
drie jaar over de afzonderlijke beleidsterreinen heen;
- inzicht geven in de wettelijke, financiële, regionale en beleidsmatige context van het
beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018;
- weergeven van de speerpunten van het beleid voor jeugd en onderwijs voor 2016.
Reikwijdte en afbakening beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018
In dit beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018 staan de hoofdlijnen beschreven van het meerjarige
beleid jeugd en de gemeentelijke taken onderwijs. Dit betekent dat het beleidskader de inhoudelijke
contouren schetst van het jeugdbeleid in de gemeente Houten. Dit beleidskader gaat over de
bestaande taken jeugd (taken die de gemeente ook al had vóór 1 januari 2015) en de nieuwe taken
jeugd vanaf 1 januari 2015. Deze taken staan in onderstaande figuur weergegeven.
2

Waar in dit document het ‘ouders’ staat, worden pleegouders, ouders en verzorgers bedoeld.
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Figuur 2 De bestaande en nieuwe taken jeugd & onderwijs

Het beleidskader beschrijft de missie, transformatierichting en ambities die de basis vormen voor alle
werkzaamheden die alle betrokken partijen de komende jaren uitvoeren. Deze contouren zijn
gebaseerd op eerdere en bestaande beleidsplannen, op bestaande ontwikkelagenda’s en op
landelijke ontwikkelingen zowel op beleidsmatig als wetenschappelijk vlak. Daarbij rekening houdend
met het feit dat in het afgelopen jaar nog niet alle doelstellingen van voorgaande jaren zijn behaald. Er
waren in het eerste jaar na de transitie veel uitdagingen. Ook uitdagingen die de gemeente niet had
voorzien. In eerdere inhoudelijke beleidsplannen is onvoldoende rekening gehouden met deze
onvoorzienbare uitdagingen van een overgangsjaar. Het beleidskader jeugd en onderwijs vormt
tevens een onderdeel van de brede sociale agenda van de gemeente Houten. Daarbinnen maakt het
beleidskader deel uit van een integraal plan bestaande uit doorgaande lijnen binnen het sociaal
domein. Denk hierbij aan transformatie thema’s als preventie, 1 gezin-1plan en eigen kracht.
Het beleidskader jeugd en onderwijs geeft een leidraad voor het specifieke beleidsveld jeugd en
onderwijs en zal niet ingaan op de uitvoeringsactiviteiten die nodig zijn om de missie, uitgangspunten
en ambities uit het kader te behalen. De daadwerkelijke acties en uitvoering om te komen tot de
contouren van het beleidskader komen tot uiting in een uitvoeringsplan en projectplannen. Andere
onderwerpen die raken aan jeugd en onderwijs, zoals wonen, sport, cultuur, werk en inkomen,
vluchtelingen, buitenruimte en evenementen staan dus niet in dit beleidskader beschreven. De
beleidsuitgangspunten of acties omtrent de andere onderwerpen die jeugd en onderwijs raken, zijn in
andere (beleids)documenten te vinden. In bijlage 3 staan alle onderwerpen van jeugd & onderwijs met
daarbij welk beleid, welk plan van aanpak of welke verordening daarop van toepassing is.
Vanuit de missie, transformatierichting en de ambitie wordt het jeugd- en onderwijsbeleid verder
vormgegeven en uitgevoerd. Het geeft richting aan waar de gemeente Houten, samen met inwoners,
naartoe wil werken. De transformatie in de gemeente Houten bevindt zich nog in de beginfase.
De transformatie is een proces en neemt meerdere jaren in belang. De transformatie is een proces in
en van de samenleving. De gemeente Houten stimuleert en stuurt op de transformatie. Hierbij zijn de
beschreven kernbegrippen van de transformatie rondom jeugd en onderwijs (Hoofdstuk 1)
uitgangspunt. Deze kernbegrippen beschrijven op hoofdlijnen welke elementen van de transformatie
belangrijk zijn. De concrete uitwerking van hoe de gemeente Houten deze kernbegrippen stimuleert
en hierop stuurt, past niet bij de reikwijdte van dit beleidskader. Het biedt enkel richting voor de
transformatie. Uiteraard zal deze uitwerking steeds meer vorm krijgen in een uitvoeringsplan,
projectplannen et cetera. De keuze om voor een aantal onderdelen (‘sterke samenleving en
preventie’, ‘veiligheid en bescherming en signaleren’ en voorkomen van huiselijk geweld en
kindermishandeling’) de ambitie te beschrijven is een bewuste keuze. Hiermee voldoet de gemeente
aan de eis vanuit de Jeugdwet om op de onderdelen preventie, jeugdhulp en uitvoering van
9

Beleidskader Jeugd en Onderwijs 2016-2018 - Deel 1 Algemeen
kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering een visie en doelstellingen te formuleren. Verder
vindt de gemeente Houten het belangrijk om ook aan te geven waar de ambitie ligt wat betreft
signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling, gezien de ernstige gevolgen van huiselijk
geweld en kindermishandeling voor jeugdigen. Ook deze beschreven ambities zijn op hoofdlijnen,
welke genoeg houvast bieden om verder beleid en uitvoering op te baseren.
De komst van de nieuwe taken rondom de jeugdhulp (transitie) maakte de voorbereiding en uitvoering
van de transitie jeugdzorg een bewogen periode voor de gemeente Houten. Naast
verantwoordelijkheden die de gemeente al had op het gebied van gewoon opgroeien en opvoeden,
waren er veel nieuwe uitdagingen. In het eerste jaar hebben vooral organisatorische en financiële
vraagstukken voorrang gekregen, zoals het opstarten sociaal team, inkoop jeugdhulp, initiële
gegevensvulling, et cetera. Dit alles om zorgcontinuïteit te garanderen, zodat er geen kinderen tussen
wal en schip zouden vallen na de transitie. Ook in 2015 heeft de gemeente Houten veel tijd
geïnvesteerd in het op orde maken van de basis. Door de transitie heeft het reguliere beleid van
bestaande taken deels stilgelegen. Het is van belang om dit beleidskader jeugd & onderwijs 20162018 te plaatsen in deze context, waarin nog steeds aandacht is voor het op orde maken van de
basis, maar de inhoudelijke transformatie (in samenhang met de gehele transformatie van het sociale
domein) steeds meer op de voorgrond treed. De transformatie is een proces van meerdere jaren,
waar de samenleving een actieve rol in speelt en de gemeente met name stimuleert en faciliteert. Het
‘nieuwe speelveld’ van jeugd en onderwijs is voor alle partners en inwoners al wat bekender. Nu kan
de gemeente Houten gezamenlijk met deze partners en inwoners werken aan specificatie,
vernieuwing en ontwikkeling. Het beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018 biedt contouren voor de
inhoudelijke transformatie van het jeugd- en onderwijsveld.
Samenhang
Boven het ‘beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018’ hangt de sociale agenda met uitgangspunten
en ambities rondom de transformatie van het gehele sociale domein. Het ‘beleidskader jeugd &
onderwijs 2016- 2018’ vormt vervolgens de paraplu over de taken van jeugd en onderwijs heen,
waarbij aandacht is voor de samenhang tussen beleidsterreinen (zie bijlage 4). Een goede
samenhang tussen jeugd, WMO beleid en participatie is belangrijk. Bijvoorbeeld voor gezinnen met
hulpvragen op meer dan één leefgebied of multiproblemgezinnen envoor jongeren met jeugdhulp die
vanaf hun achttiende onder de WMO vallen.
De gemeente Houten houdt zich voortdurend met vele taken bezig op het gebied van de jeugd en
onderwijs, zoals bijvoorbeeld leerplicht, leerlingenvervoer, verwijsindex en de inkoop van
specialistische jeugdhulp. Een aantal van deze taken is gericht op handhaving (leerplichtwet) en een
aantal op uitvoering (leerlingenvervoer). In het kader van de transities en de transformatie is het van
belang om veel meer een koppeling te maken tussen al deze taken in relatie tot elkaar. Hoe kunnen
wij de taken zo organiseren en uitvoeren zodat er inzicht ontstaat in bestaande problematiek,
waardoor het mogelijk wordt hier adequaat mee om te gaan? Hoe krijgt de gemeente Houten dit in
beeld (bijvoorbeeld multiproblemgezinnen)? Welke (individuele) aanpak is dan nodig? Hoe faciliteert
de gemeente Houten dit? Allemaal vragen die in 2016 en volgende jaren op tafel liggen en om een
antwoord of aanpak vragen.
Speerpunten
Het beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018 schetst een kader en geeft richting aan het jeugd- en
onderwijsbeleid. Om de transformatie actief vorm te geven samen met inwoners en partners uit het
jeugd- en onderwijsveld kiest de gemeente Houten ervoor om elk jaar concreet aan de slag te gaan
met integrale speerpunten. Per jaar zijn extra aandacht, tijd en middelen voor een aantal onderwerpen
binnen jeugd en onderwijs. Deze focus wordt samen met het onderwijs- en jeugdveld bepaald. De
gemeente Houten gaat samen met inwoners en/of professionals uit het onderwijs- en jeugdveld actieen doelgericht aan de slag met deze speerpunten. De uitwerking van deze speerpunten verloopt via
projecten. De gekozen speerpunten dragen bij aan het grotere geheel (missie en ambitie) en vormen
dus een onderdeel van de gehele transformatie van het sociaal domein. Voor 2016zijn zes
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speerpunten verdeeld over de verschillende onderdelen van het brede veld van jeugd en onderwijs
(zie sterren 1 t/m 6 in onderstaande figuur). De gekozen speerpunten (zie Deel 4) hebben
verschillende niveaus, de één vooral operationeel, de ander tactisch of strategisch.

Speerpunten
1. Gezonde leefstijl (JOGG)
2. Pesten
3. Er vroeg bij zijn
4. Snel passende hulp
5. Eén gezin, één plan
6. 18min 18plus

Figuur 3 Het aantal en de plaats van de speerpunten in de piramide jeugd & onderwijs.

In deel 3 staan de speerpunten voor 2016 beschreven. Elk speerpunt stelt een ander vraagstuk
centraal en elk vraagstuk vraagt om een andere werkwijze. Sommige speerpunten maken onderdeel
uit van een bredere programmalijn binnen de sociale agenda, hebben overlap met bestaande
initiatieven of beleid of hebben al extra aandacht binnen de onderwijs- en jeugdketen. Om die reden
worden de speerpunten zoveel mogelijk integraal met ander beleid, initiatieven of werkgroepen
opgepakt.
De speerpunten zijn samen met inwoners en het brede veld van jeugd en onderwijs gekozen. De
gemeente wil deze speerpunten in 2016 samen met inwoners en partners uitwerken om zo te komen
tot oplossingen en keuzes volgens een projectmatige aanpak. Daarom staan in dit beleidskader alleen
een beschrijving van het speerpunt, oplossingsrichtingen en ambitie.
Na 2016 worden de resultaten per speerpunt verantwoord aan het college en de gemeenteraad. In het
najaar van 2016 zullen nieuwe speerpunten en bijbehorende ambities voor 2017 worden gekozen.
Over de speerpunten staat meer informatie in Deel 4 (hoofdstuk 8 t/m 14).
Leeswijzer
Dit beleidskader is onderverdeeld in vier delen. De inleiding vormt samen met ‘van buiten naar binnen’
het algemene gedeelte. Daarna volgen in deel 2 de kaders, bestaande uit missie en ambitie, de stand
van zaken jeugd en onderwijs, de opbrengsten van het beleid van de afgelopen jaren en het financiële
kader. In het derde deel staan de verandering en verbinding beschreven, bestaande uit de
transformatie geplaatst in de tijd, de samenwerking met het onderwijs en de regionale samenwerking.
In het vierde en laatste deel staan de speerpunten voor 2016 beschreven.
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Van buiten naar binnen
Dit beleidskader is samen met ouders, jongeren en professionals uit het jeugd- en onderwijsveld
opgesteld. De gemeente Houten vindt het belangrijk om beleid ‘van buiten naar binnen’ op te stellen.
Daarmee worden primair inwoners en daarnaast professionals in positie gebracht. Ouders, jeugdigen
en professionals weten wat er speelt in Houten. En wat er nodig is. Met het opstellen van dit
beleidskader ‘van buiten naar binnen’ maakt de gemeente Houten een start met het actiever
betrekken van jeugdigen, ouders en professionals bij het jeugdbeleid en de bijbehorende
transformatie. De transformatie jeugd en onderwijs vraagt niet alleen een andere rol van gemeenten,
maar ook van ouders, jeugdigen en professionals. Met het opstellen van dit beleidskader samen met
betrokkenen is een eerste stap gezet om ieders rol in de transformatieopdracht te ontdekken.
Op welke manier ouders, jongeren en professionals uit de praktijk een bijdrage hebben geleverd aan
dit beleidskader staat hieronder beschreven. In bijlage 3 staat meer uitgebreid beschreven op welke
manier de inspraak en keuze van de speerpunten 2016 is verlopen. De gekozen speerpunten en de
manier waarop in 2016 de speerpunten zullen worden aangepakt staat beschreven in hoofdstuk 8.
Startbijeenkomst
Op 9 september 2015 was de startbijeenkomst voor het beleidskader, in de vorm van een
Transitiecafé in het teken van Jeugd en Onderwijs. De gemeente Houten vroeg 90 uitvoerend
medewerkers van instellingen voor preventie, jeugdhulp en onderwijs welke onderwerpen en
doelgroepen in 2016 extra aandacht nodig hebben. De deelnemers droegen in vijf categorieën
mogelijke speerpunten aan, die door een stemming zijn teruggebracht tot een top vijf per categorie.
Het gaat om deze vijf categorieën: preventie, lichte jeugdhulp, specialistische jeugdhulp, kleine
doelgroepen en het snijvlak onderwijs- jeugdhulp (zie figuur 3). Om preventie extra aandacht te geven
zijn op dit onderwerp twee speerpunten gekozen. Eén speerpunt is vooraf bepaald, namelijk
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Dit is een meerjarige aanpakgericht op gezonde leefstijl.
Bestaande overleggen
Beleidsmedewerkers jeugd en onderwijs van de gemeente Houten gingen vervolgens met elke top 5
per categorie (de shortlist) langs bij overleggen van professionals en inwoners die te maken hebben
met de betreffende categorie (zie bijlage 3). Deze professionals en inwoners hebben per categorie
het speerpunt gekozen. Het resultaat hiervan is vijf gekozen speerpunten. Het speerpunt ‘kleine
doelgroepen’ is niet voorgelegd aan een bestaand overleg van professionals, aangezien geen
passend overleg beschikbaar is. De kleine doelgroep van ‘jongeren 18 min 18 plus’ is gekozen op
basis van meerdere signalen vanuit de praktijk dat deze doelgroep extra aandacht nodig heeft. De
satelliet jeugdhulp (vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein) heeft in oktober 2015
kennisgenomen van de visie van het beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018 en heeft over enkele
speerpunten meegedacht. Het Netwerk Gezinsvormen Houten en het jongerenpanel van SHINE
hebben ook meegedacht en input geleverd voor het beleidskader.
Panelgesprekken
Per speerpunt heeft de gemeente Houten professionals, ouders en jongeren benaderd om mee te
praten over het speerpunt. Om het speerpunt verder te verhelderen en uit te diepen. Welk probleem
gaan we oplossen door ons te richten op het speerpunt? En waar gaan we met dit speerpunt 2016
gezamenlijk naartoe werken in de gemeente Houten? Hiervoor zijn panelgesprekken gevoerd. Per
panelgesprek waren maximaal 14 mensen aanwezig. Aangezien er een overlap zat tussen het
gekozen speerpunt van lichte en specialistische jeugdhulp hebben we dit panelgesprek
samengevoegd. Via Facebook, scholen, maatschappelijke organisaties en met folders hebben we
geprobeerd ouders te werven om ook mee te praten in de panelgesprekken. Uiteindelijk is op deze
manier input verkregen van drie ouders. Ook is gesproken met een groep van ongeveer 15 jongeren
(jongerenpanel SHINE) Deze input van professionals, ouders en jongeren is gebruikt voor de
beschrijving van de speerpunten in dit beleidskader.
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Vragenlijsten
Ook vulden 97 ouders en 92 jeugdigen vragenlijsten in. In deze vragenlijsten stonden vragen over de
speerpunten preventie en lichte jeugdhulp. Ook zijn enkele vragen gesteld over een sterke
samenleving in de gemeente Houten. Ongeveer 50 zorgaanbieders hebben een vragenlijst ingevuld
over het speerpunt specialistische jeugdhulp. Deze input is gebruikt voor de keuze van speerpunten
en de beschrijving van de speerpunten.
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1. Missie, transformatierichting en ambitie
In dit hoofdstuk komen drie onderdelen aan bod. Als eerste de missie die de gemeente Houten met
het beleid en de praktijk van jeugd en onderwijs nastreeft. Daarna staat beschreven wat de vertaalslag
van de gemeente Houten is van de transformatie. Vervolgens staan enkele ambities beschreven.
Missie
De gemeente Houten richt zich op een overkoepelende missie als het gaat om het bereiken van de
transformatie van het sociale domein, waar jeugd en onderwijs deel van uit maken. Deze
overkoepelende missie is genoemd in de ‘sociale agenda 2012-2015’. De missie is nog steeds actueel
en zal ook de komende jaren gelden.
Iedereen doet mee (participatie)
Alle Houtenaren hebben een veilige plek om te leven, nemen naar vermogen deel aan de
maatschappij en kunnen een zinvol bestaan leiden.
Subdoelen
- We hebben een inclusieve samenleving en een sterke lokale gemeenschap.
- Passende ondersteuning: in aansluiting op de eigen regie van een huishouden werken we aan
innovatie om samen te komen tot werkende oplossingen.
Specifiek voor jeugd en onderwijs is daar de volgende vertaalslag van gemaakt.

Figuur 4 De missie jeugd & onderwijs in beeld
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Houtense jeugdigen groeien gezond, gelukkig en fysiek, emotioneel en sociaal veilig op. Kinderen en
jongeren hebben de ruimte en mogelijkheden om zich persoonlijk te ontwikkelen. Zij worden op school
en daarbuiten uitgedaagd en gestimuleerd om het beste in zichzelf naar boven te halen
(talentontwikkeling) en doen in de samenleving mee naar vermogen. Jeugdigen hebben een gezonde
leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging. Jeugdigen en ouders die er op eigen kracht of
met hun sociale netwerk niet uitkomen, worden geholpen om een passende oplossing en de juiste
hulp te vinden. Jeugdigen in onveilige situaties of jeugdigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling
worden beschermd. Jeugdigen groeien op tot zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen.
Transformatierichting
Eerst staat kort de rol van de gemeente en de samenleving in de transformatie beschreven. Dan volgt
de inhoudelijke transformatierichting. Hoofdstuk 5 gaat in op het proces van de transformatie.
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp (voor alle wettelijk taken
jeugdhulp, zie bijlage 6). Dit heet de transitie van de jeugdzorg. Een belangrijke reden voor de
stelselwijziging is de noodzaak tot transformatie. Taken en geld worden niet overgedragen aan de
gemeente om er op de oude voet mee verder te gaan. Het is de bedoeling om - met kind en gezin
centraal - het opvoedklimaat, preventie en jeugdhulp te veranderen en verbeteren. De transformatie is
een proces in én van de samenleving. De transformatie rondom jeugd en onderwijs vraagt dus niet
alleen een andere rol van gemeenten, maar ook van jeugdigen, ouders en professionals. Deze
veranderende rol voor inwoners komt terug in de kernbegrippen van de transformatierichting, zoals
inclusieve en sterke samenleving, versterken opvoedkundig klimaat, eigen kracht en regie en sociale
steun. De gemeente Houten stimuleert en stuurt op de transformatie.
De gemeente Houten heeft behalve voor jeugd ook een transformatieopdracht voor Wmo en
participatie. In de ‘sociale agenda 2012- 2015’ staat de kern van de transformatie in het sociale
domein beschreven:
De kern van de transformatie is een sterke basis, die bestaat uit een inclusieve en sterke
samenleving, waarbij inwoners een bijdrage leveren, oog hebben voor elkaar, iedereen erbij hoort en
naar vermogen mee kan doen. Mogelijkheden van de inwoner en het gezin (eigen kracht), sociale
steun en eigen regie staan voorop. Als ondersteuning of hulp nodig is, wordt deze zo licht als mogelijk
en zo zwaar als nodig, thuisnabij geboden.
Specifiek voor jeugd en onderwijs stimuleert en stuurt de gemeente Houten op het volgende:
In de gemeente Houten heerst een positief opvoedklimaat. Niet onnodig problematiseren,
diagnosticeren of hulp in het medische circuit zoeken zijn het uitgangspunt in het kijken naar
opvoeden en opgroeien. Jeugdigen krijgen de ruimte om zich op alle fronten te kunnen ontwikkelen.
Er is extra aandacht voor gezond leven, eten en bewegen. Er wordt ingezet op het voorkomen van
problemen. Leefwerelden van jeugdigen worden verbonden, waardoor alle jeugdigen worden gezien
en het snel en vroegtijdig wordt gesignaleerd als een jeugdige afwijkend gedrag, moeilijkheden of een
vertraging in de ontwikkeling laat zien. Hierop wordt adequaat gereageerd, waarbij stap één het
betrekken van ouders is. Als een jeugdige onveilig is of hier twijfel over bestaat worden weet iedereen
in de gemeente Houten wat er moet gebeuren.
Deze kernboodschap voor de transformatie bepaalt de manier waarop de missie voor jeugd en
onderwijs wordt nagestreefd. De kernbegrippen staan hieronder nader toegelicht.
Inclusieve en sterke samenleving
Iedere inwoner in de gemeente Houten doet er toe, hoort er bij en doet mee naar vermogen. Dat geldt
ook voor alle kinderen en jongeren. Dit betekent dat de gemeente Houten zoveel mogelijk wil
voorkomen dat jeugdigen door omstandigheden of een beperking buiten spel komen te staan. Zodat
jeugdigen (op hun niveau) meedoen. De gemeente Houten stimuleert inwoners om oog te hebben
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voor elkaar en elkaar te helpen waar dat mogelijk is. Opvoeden is vooral een taak en
verantwoordelijkheid van ouders. Maar ook de sociale context (sociale omgeving) van een jeugdige
heeft een belangrijke rol in het opvoeden en opgroeien. De gemeente Houten streeft een sterke,
pedagogische samenleving (pedagogische civil society) na. In een sterke pedagogische samenleving
zijn inwoners betrokken bij het opvoeden en opgroeien van kinderen in hun sociale omgeving. Van
ouders tot leerkrachten, van buren tot vrijwilligers. Dit past bij de veranderende rol van inwoners, en
specifiek ook voor ouders en jeugdigen door de transformatie van het gehele sociale domein. De
omgeving van een gezin kan sociale steun geven door bijvoorbeeld opvoedvragen te bespreken, of
een helpende hand te bieden wanneer nodig. In een sterke pedagogische samenleving nemen
inwoners van de gemeente Houten verantwoordelijkheid in het opvoedkundige klimaat waarin
kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en opgroeien.
Versterken opvoedkundig klimaat
Zoals hierboven beschreven, streeft de gemeente Houten naar een sterke pedagogische
samenleving. Dit sluit aan bij wat de Jeugdwet vraagt van gemeenten. Gemeenten zijn namelijk
wettelijk verantwoordelijk voor het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken,
buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het
bevorderen van de opvoedvaardigheden van ouders, zodat zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid te
dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen.
De overtuiging is dat een positief opvoedklimaat belangrijk is voor het veilig, gezond en gelukkig
opgroeien van jeugd. Jeugdigen groeien op in een omgeving die hen genoeg mogelijkheden biedt om
sociaal, fysiek, gezond, en (emotioneel en sociaal) veilig te ontwikkelen en op te groeien. De
mogelijkheden en eigen kracht van jeugdigen en gezin staan hierin centraal, in plaats van de
problemen bij opvoeding of ontwikkeling. Er is ruimte voor talentontwikkeling, bijvoorbeeld op het
gebied van sport, kunst of cultuur.
Eigen kracht en eigen regie
De gemeente Houten heeft vertrouwen in de talenten van jeugdigen en gaat uit van de mogelijkheden
van jeugdigen en gezinnen. De kwaliteiten, draagkracht en probleemoplossend vermogen van het
gezin en zijn sociale omgeving zijn het vertrekpunt. Waar nodig krijgen jongeren en gezinnen hulp om
de eigen regie over hun situatie te behouden of terug te krijgen. Het gezin en de jeugdige staat bij het
zoeken van een oplossing centraal. De hulp is gericht op het herstel en het versterken van de eigen
kracht van gezin en jeugdige.
Naast de extra inzet op eigen kracht, voorkomen van problemen (preventie) en positief jeugdbeleid
blijft (specialistische) jeugdhulp nodig voor sommige jeugdigen en hun ouders. Bijvoorbeeld voor
jeugdigen met psychische stoornissen, of jeugdigen met een meervoudige beperking. De gemeente
Houten onderkent dat sommige jeugdigen of gezinnen (langdurig) jeugdhulp nodig hebben en dat dit
niet komt door onvoldoende gebruik van de eigen kracht. Wanneer nodig ontvangen ouders en
jeugdigen snel passende hulp, welke gericht is op het (versterken van) de mogelijkheden (eigen
kracht) van ouders en jeugdigen en hun sociale omgeving.
Sociale steun
In een sterke samenleving hebben inwoners oog voor elkaar en helpen ze elkaar waar mogelijk. Zo
vinden veel inwoners bij problemen of twijfels steun in hun omgeving, bijvoorbeeld in hun buurt, bij
hun (sport)vereniging, hun kerkgemeenschap, bij vrienden, buren of familie. Kinderen, jongeren en
ouders maken zoveel mogelijk gebruik van hun eigen kracht en hun sociale omgeving wanneer zij
advies of hulp nodig hebben. Veel inwoners willen best iets voor iemand betekenen, zeker voor een
bekende. Maatjes en vrijwilligers zijn ook van onschatbare waarde in het bieden van steun en hulp
aan inwoners in de gemeente Houten, zij hebben een unieke positie en kwaliteiten.
Demedicaliseren en niet onnodig problematiseren
Veel opvoed- en opgroeivragen horen bij het opvoeden van jeugdigen, ouders ervaren moeilijkheden
en hebben vragen. Het is belangrijk om deze ‘alledaagse’ opvoed- en opgroeivragen en moeilijkheden
niet onnodig te problematiseren, onnodig te diagnosticeren of onnodig hulp in het medische circuit te
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zoeken. Dit sluit aan bij het demedicaliseren van de jeugdhulp, zoals genoemd in de Jeugdwet.
Ouders en jeugdigen durven in de gemeente Houten juist te vertrouwen op hun (opvoed)vaardigheden
en hun eigen kracht. Ook algemene voorzieningen en lichte en specialistische jeugdhulp gaan uit van
ontzorgen, niet onnodig problematiseren (normaliseren) en demedicaliseren. Natuurlijk is er hulp
beschikbaar voor jeugdigen en gezinnen die lichte of specialistische jeugdhulp nodig hebben. Door
een sterke samenleving, een positief opvoed- en opgroeiklimaat die uitnodigt tot sporten, spelen en
talentontwikkeling en vroegtijdige en laagdrempelige ondersteuning kan onnodig beroep op
specialistische jeugdhulp worden voorkomen.
Ruimte om te ontwikkelen
Kinderen en jongeren krijgen de ruimte en mogelijkheden om zich cognitief, sociaal-emotioneel en
fysiek te ontwikkelen. Er is ook ruimte voor talentontwikkeling van jeugdigen. Dat kan op vele terreinen
en manieren, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. Ook de fysieke omgeving van kinderen
en jongeren nodigt uit tot sporten, (buiten) spelen en talentontwikkeling.
Voorkomen van problemen
Door in te zetten op preventie kunnen veel opvoed- en opgroeiproblemen bij jeugdige of in gezinnen
worden voorkomen. Ook helpt het voorkomen dat lichte opvoed- en opgroeivragen uitgroeien tot
zwaardere problemen.
Problemen en moeilijkheden bij jeugdigen en in gezinnen worden eerder gesignaleerd in de sociale
omgeving, zoals bijvoorbeeld op school, in de kinderopvang, of op de (sport)vereniging. Ook vragen
ouders en jeugdigen waar nodig zelf om advies of hulp in hun sociale omgeving en bij algemene
voorzieningen. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding. Jeugdigen en gezinnen met
(beginnende) problemen krijgen eerder extra steun vanuit hun sociale omgeving en waar nodig de
meest passende lichte jeugdhulp. Een sterke samenleving, het versterken van het opvoedkundige
klimaat, sociale steun en ruimte om te ontwikkelen dragen ook bij aan het voorkomen van problemen.
Overigens zijn niet alle moeilijkheden of problemen bij jeugdigen of gezinnen te voorkomen met
preventie.
Leefwerelden verbinden
De leefwerelden van jeugdigen, school, thuis en in de buurt, staan met elkaar in verbinding. In elke
leefwereld worden problemen of moeilijkheden in een vroeg stadium gesignaleerd. Een jeugdige of
gezin met (meerdere) problemen of moeilijkheden, heeft soms te maken met meerdere vrijwilligers en
beroepskrachten. Om die reden is het belangrijk dat binnen alle leefgebieden van het kind of jongere
zoals school, kinderopvang en (sport)vereniging mensen elkaar weten te vinden als er iets aan de
hand is. Zij werken waar nodig binnen één gezin, één plan samen.
Hulp zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk
Soms kan een gezin of jeugdige een situatie niet zelf of met hulp van hun omgeving oplossen. Dan is
tijdelijk (lichte) hulp nodig om de situatie weer aan te kunnen. Soms kunnen een paar gesprekken een
gezin of jeugdige helpen. Soms is meer hulp nodig voor een langere tijd. Het uitgangspunt is dat
passende hulp wordt geboden die zo licht (en dichtbij) als mogelijk is en zo zwaar als nodig. Er wordt
geen langere of zwaardere hulp geboden dan een jeugdige of gezin nodig heeft. Op het moment dat
een gezin of jeugdige de situatie weer beter aan kan, kan andere (lichtere) ondersteuning of minder
ondersteuning beter passen bij de vraag van het gezin. De stap van een zwaardere vorm van
ondersteuning, naar een lichtere vorm van ondersteuning heet afschalen. Zo kunnen jeugdigen en
gezinnen met een zo klein mogelijke/afnemende inbreuk op hun dagelijkse leven zo snel mogelijk
weer op eigen kracht verder.
Snelle interventie bij onveiligheid
Wanneer de veiligheid van jeugdigen in gevaar komt, is snelle interventie of drang en dwang nodig.
Hierover staat meer bij de ambitie ‘veiligheid en bescherming’ (bladzijde 19).
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Ambitie onderdelen jeugd
In de jeugdwet zijn de domeinen van de jeugdwet beschreven, namelijk: preventie, jeugdhulp en
bescherming en veiligheid (uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering).
Hierop moeten gemeentelijke visie en doelstellingen worden geformuleerd. De gemeente Houten doet
dit in de vorm van het beschrijven van een ambitie. Daarnaast moet wettelijk aandacht zijn voor de
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, waar apart de ambitie voor de komende jaren voor is
beschreven.
Algemeen
De ambitie van (passend) onderwijs is beschreven in hoofdstuk 6. De regionale ambitie van de
Lekstroomgemeenten met betrekking tot zorg voor jeugd staat hieronder beschreven.

Met de transformatie van de zorg voor jeugd beogen we het volgende. De beschikbare middelen zo
inzetten dat met minder geld een groter effect wordt bereikt. Zo kunnen meer gezinnen eerder en met
lichtere zorg (dichtbij) worden geholpen. En waar dat echt nodig is, zal snel zwaardere zorg worden
ingezet om te voorkomen dat problemen onnodig verergeren, ook wel opschalen genoemd. Zodra dat
kan, moet vervolgens weer worden overgeschakeld op lichtere zorg. Dit noemen we afschalen. Daar
waar er sprake is van problemen op meerdere leefgebieden moeten die integraal worden opgepakt in
één plan voor het hele gezin. Alleen dan is de hulp die wordt ingezet effectief. En alleen dan maken
we optimaal gebruik van de beperkte financiële middelen.

Figuur 5 De piramide jeugd & onderwijs

De gemeente Houten richt zich in de komende tijd op het monitoren van trends op het gebied van
jeugd. Door sterk in te zetten op monitoring kan de gemeente Houten proactief bijsturen op actuele
trends en cijfers.
Ambitie sterke samenleving en preventie
Een jeugdige groeit op in een gezin, maar ook bijvoorbeeld in de wijk of buurt, op de kinderopvang,
peuterspeelzaal, op school en op een (sport)vereniging. Aandacht voor de gehele leefwereld van
jeugdigen zorgt ervoor dat we eerder (mogelijke) problemen bij een jeugdige of in het gezin zien. De
plekken die horen bij de leefwereld van de jeugdige zijn belangrijke vindplaatsen om beginnende
problemen bij een jeugdige of in het gezin te signaleren. Het eerder signaleren van problemen in de
opvoeding of de ontwikkeling noemen we vroegsignalering. In Houten hebben we hier extra aandacht
voor. We hebben in Houten ook aandacht voor een stabiele en positieve opvoeding in gezinnen, de
wijk, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen. Er is ruimte voor de jeugdige om zijn
18

Beleidskader Jeugd en Onderwijs 2016-2018 - Deel 2 Kaders
talenten te laten zien en hierin te groeien. Als een ouder vragen heeft over het opvoeden of opgroeien
is informatie, advies en ondersteuning snel en dichtbij beschikbaar. Ook deze informatie, advies en
ondersteuning gaat uit van normaliseren (niet onnodig problematiseren) van opvoed- en
opgroeiproblemen. Algemene voorzieningen kunnen hierbij goed helpen. Bijvoorbeeld welzijnswerk,
jongerenwerk, vrijwilligerswerk, verenigingen, kinderopvang, peuterspeelzaal en school.
Ambitie lichte en specialistische jeugdhulp
Voor iedere inwoner is lichte jeugdhulp beschikbaar. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, en het
Sociaal Team Houten. Als ouders of jeugdigen hun situatie niet zelf en met hun omgeving kunnen
oplossen, kunnen ze terecht bij het Sociaal Team. De gemeente Houten zet in op een laagdrempelig,
toegankelijk en sterk Sociaal Team. Voor jeugdigen en gezinnen die onvoldoende hebben aan sociale
steun en lichte jeugdhulp, is er specialistische jeugdhulp. Er zijn verschillende soorten specialistische
jeugdhulp. Bijvoorbeeld een behandeling of therapie bij een kinderpsycholoog of jeugdpsychiater,
dagbehandeling voor een verstandelijk beperkte kinderen, een (tijdelijke) opname in een instelling, of
pleegzorg. Gedwongen jeugdhulp (jeugdbescherming en jeugdreclassering) staan beschreven in de
paragraaf ‘ambitie veiligheid en bescherming’.
Het is belangrijk dat jeugdhulpaanbieders samen met elk gezin of jeugdige waar dat nodig is
zwaardere jeugdhulp inzetten en waar mogelijk lichtere jeugdhulp, waarbij aandacht is voor de
continuïteit van de hulpverlening en de keuzevrijheid van de jeugdige en ouders.
Het komende jaar vertaalt de gemeente Houten deze uitgangspunten en ambitie in een aantal
stappen op weg naar de transformatie van lichte en specialistische jeugdhulp. Hiervoor zijn vier pijlers:
1. Meer formatie per 1 januari 2016 in het sociale team Houten, waardoor er meer mogelijkheden
ontstaan om lokaal jeugdhulp te begeleiden en meer capaciteit om creatiever te kijken naar
passende hulp.
2. Gemeente Houten is in gesprek met zorgaanbieders wat gaat resulteren in andere trajectvormen,
andere zorgarrangementen en (veel) meer maatwerk in zorg.
3. Het maken van afspraken met de (wettelijke) verwijzers waardoor er beter gebruik wordt gemaakt
van de door gemeente Houten ingekochte zorg (voor jeugd zijn dit naast het sociaal team:
huisartsen, jeugdartsen en medische specialisten).
4. ‘Sturen’ van de zorg door strakke budgettering en de monitoring hierop. Door heldere financiële
doelen te stellen is het mogelijk bepaalde bewegingen te genereren welke moeten resulteren in
een duurzaam sluitende begroting voor de jeugdzorg (zie 6. Financiën).
Over 2015 tekent zich het beeld af dat er in de gemeente Houten bovengemiddeld gebruik wordt
gemaakt van de jeugd-GGZ (zie hoofdstuk 2 voor de aantallen). Onderdeel van het project ‘afschalen
jeugd-GGZ’ dat start in 2016 is het uitgezoeken van de aantallen en de redenen voor deze hoge
cijfers. Daarnaast zal aandacht zijn voor de samenwerking met huisartsen.
Ambitie veiligheid en bescherming
De gemeente heeft de wettelijke taak om de veiligheid en bescherming van jeugdigen te bevorderen
en te bewaken. Ook moet de gemeente Houten zorgen dat jeugdbescherming en -reclassering
worden uitgevoerd.
Veilig Thuis is onderdeel van Samen Veilig Midden Nederland en SAVE is onderdeel van Veilig Thuis.
Als er grote zorgen zijn om de veiligheid van een jeugdige, dan stelt een medewerker van SAVE een
plan op met ouders, jeugdige en de omgeving om te zorgen dat de jeugdige veilig is en blijft. Bij acute
problemen of onveilige situaties is het belangrijk om op te treden en de jeugdige te beschermen.
Een jeugdige kan in gevaar zijn door zijn omgeving, bijvoorbeeld als er sprake is van
kindermishandeling. Of de jeugdige is een gevaar voor zichzelf. Een rechter legt een
jeugdbeschermingsmaatregel op wanneer een gezonde en veilige ontwikkeling van een jeugdige
ernstig wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet genoeg helpt en/of er geen sprake is van medewerking.
Deze specialistische jeugdhulp is niet vrijwillig, maar hoort onder het gedwongen (dwang) kader.
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Naast dwang is er ook drang. Bij drang gaat het om een aanpak wanneer ouders aanvankelijk zelf
onvoldoende actie ondernemen om de veiligheid van de kinderen te borgen, maar de rechter nog
geen jeugdbeschermingsmaatregel hoeft op te leggen.
De gemeente Houten wil meer drang- en minder dwanginterventies bij gezinnen en jeugdigen. Het is
belangrijk om eerder in te grijpen als het mis dreigt te gaan. Als dit vrijwillig kan in plaats van
gedwongen dan heeft dit de voorkeur. Hiervoor moet sprake zijn van medewerking van ouders. Door
meer drang en minder dwang, houden ouders zoveel mogelijk de regie. Door betere signalering en
sneller inzetten van het sociaal team en de SAVE medewerker (die ook in het sociaal team zit) gaat
de gemeente Houten proberen het aantal dwanginterventies te verminderen.
In sommige situaties is het voor een jeugdige thuis niet veilig en kan de jeugdige niet thuis blijven
wonen. In de Jeugdwet staat dat in geval van een uithuisplaatsing jeugdigen zoveel mogelijk in een
pleeggezin of in een gezinshuis worden geplaatst. De voorkeur ligt bij een inhuisplaatsing in een
gezinsomgeving in plaats van in een instelling. Tenzij dit aantoonbaar niet in het belang van de
jeugdige is. De gemeente Houten stuurt hier op.
Daarnaast vallen onder ‘veiligheid en bescherming’ jeugdigen die voor een overtreding of misdrijf een
strafmaatregel krijgen, die gericht is op het stimuleren van een gezonde ontwikkeling en het
voorkomen van recidive. Jeugdreclassering valt ook onder het gedwongen kader.
JeugdzorgPlus is een intensieve vorm van Jeugd en Opvoedhulp. JeugdzorgPlus is er voor jongeren
met ernstige gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. Dit
is hulp met drang en dwang voor jongeren voor wie een machtiging gesloten jeugdzorg is afgegeven
door de kinderrechter.
Ambitie signaleren en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Vaak komt kindermishandeling voor in gezinnen waar problemen zich opstapelen (multiproblem).
Iedereen die met jeugdigen werkt, beroepsmatig en vrijwillig, heeft een belangrijke rol in het
signaleren van (beginnende) opvoed- en opgroeiproblemen. Bij het signaleren van kindermishandeling
is de signalerende functie van politie en woningcorporaties van belang, omdat zij achter de voordeur
komen. Bij (frequent) schoolverzuim hebben leerplichtambtenaren een taak in het signaleren van
problemen bij jeugdige of gezin.
Als er signalen zijn dat de veiligheid van het kind in het gevaar is, is het belangrijk deze signalen snel
en goed te zien. In de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning,
jeugdhulp en justitie is daarom de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling verplicht. Deze
Meldcode voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij
signalen van alle vormen van kindermishandeling, waarbij het bespreken van de zorgen met ouders
een prominente plaats inneemt.
Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht voor informatie, advies en hulp over huiselijk geweld,
kindermishandeling of ouderenmishandeling. Of om zorgen te bespreken en eventueel een melding te
doen van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
Soms zien professionals risicosignalen bij een jeugdige. Als een professional deze signalen ziet en
zich zorgen maakt over de ontwikkeling van de jeugdige en/of zijn veiligheid kan hij dit melden in de
Verwijsindex. Deze Verwijsindex risico’s jeugdigen (VIR) is een digitaal systeem dat risicosignalen van
hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door de meldingen in de verwijsindex weten
hulpverleners sneller of een jeugdige ook bekend is bij een collega. Dat maakt het makkelijker om
onderling te overleggen en de hulpverlening op elkaar af te stemmen. Dit is belangrijk voor de
veiligheid en bescherming van de jeugdige. De Lekstroom gemeenten en andere partijen die veel te
maken hebben met jeugdigen werken samen om de Verwijsindex goed te gebruiken. Om zo eerder
problemen te zien en hier samen met het gezin een plan van aanpak voor te maken. In de komende
beleidsperiode vraagt de gemeente Houten extra aandacht voor de verwijsindex.
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2. Stand van zaken jeugd & onderwijs
In Houten, Tull en ’t Waal, Schalkwijk en ’t Goy wonen circa 12.000 jeugdigen. Daarnaast zijn er 3.000
adolescenten (18 t/m 23-jarigen). In bijlage 1 is te zien hoeveel jongeren er per leeftijdscategorie zijn
en wat de spreiding van de jeugdigen over de gemeente Houten is.
Sterke samenleving en preventie
Jongeren geven de gemeente Houten een rapportcijfer 7,0 als plek om te wonen. 92% van de
jongeren voelt zich thuis in zijn buurt (jongerenpeiling 2014).
In Houten is de deelname aan een vorm van voorschoolse voorzieningen hoog. Opvallend is dat veel
tweeverdieners naast kinderopvang ook voor peuteropvang kiezen (dit geldt voor circa 65% van de
kinderen in de peuteropvang). Er zijn acht peuterscholen die deel uitmaken van dezelfde stichting,
welke openbare, protestants-christelijke, montessori en VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
groepen biedt. Er zijn een aantal aanbieders van gastouderopvang en vele kinderdagverblijven en
BSO’s (buitenschoolse opvang) in de scholen en op aparte locaties. De organisaties zijn zowel grote
landelijke, als kleine lokale aanbieders.
In 2014 was het bereik van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 92,8% voor kinderen tussen nul en vier
jaar.Het bereik voor de JGZ 4-19 jaar was 93,4% in 2014. In 2013 is gestart met het wettelijk
verplichte ‘extra contactmoment adolescenten’. Hier is in de gemeente Houten als volgt invulling aan
gegeven: risicotaxatie klas 4 van het voortgezet onderwijs, verzuimbegeleiding MBO en de inzet van
social media. Hoewel altijd wordt gestreefd naar 100% bereik voor de jeugdgezondheidszorg, is het
bereik in de gemeente Houten goed te noemen. De percentages voor overgewicht liggen voor de
verschillende leeftijdscategorieën tussen de 6% en 10%.
De bibliotheek bereikt 65% van de jeugd (2014). De deelname van kinderen en jongeren aan een
(sport)vereniging is hoog. 62% van de jeugdigen zit op een sport, 8% is lid van een muziekvereniging
en 6% is lid van een cultuurvereniging (jongerenpeiling 2014). Het jeugd- en jongerenwerk is met
regelmaat aanwezig op meerdere vindplaatsen in de gemeente Houten. Daarnaast organiseert
jongerencentrum Enter, algemene activiteiten, inloop en activiteiten speciaal voor bijvoorbeeld
jongeren met autisme en jonge mantelzorgers. Ieder jaar nemen honderden kinderen deel de
kindervakantieweek ‘Fladderen’.
Er zijn ruimschoots speeltoestellen in de buitenruimte. Waar deze voorheen werden vervangen na een
bepaalde periode, blijven de toestellen nu staan zo lang als ze heel en veilig zijn. Als een toestel wordt
vervangen, betrekt de gemeente de buurt bij de keuze wat er voor het oude toestel in de plaats komt.
Jongerenhuisvesting is een aandachtspunt, zo blijkt onder andere uit de jongerenpeiling 2014. Er zijn
meer jongeren die in Houten willen blijven wonen dan er betaalbare huisvesting voor deze groep
beschikbaar is. Verder komt uit deze jongerenpeiling naar voren dat jongeren vinden dat er in Houten,
Tull en ’t Waal, ’t Goy en Schalkwijk niet genoeg te doen is op het gebied van ontspanning. Slechts
20% van de jongeren is hier tevreden over. Dit is een bekend geluid. In het collegeprogramma is
opgenomen dat de gemeente evenementen, festivals en andere activiteiten voor jongeren zal
stimuleren. In het collegeprogramma staat ook de doelstelling om het milieubewustzijn onder jongeren
te vergroten. In het schooljaar 2016-2017 wordt hiervoor een programma uitgevoerd met de partijen
die zich willen aansluiten. De voorbereidgingen hiervoor staan gepland in de eerste helft van 2016.
Onderwijs
De 24 basisscholen in de gemeente Houten zijn van goede kwaliteit. De gebouwen zijn schoon, goed
bereikbaar per fiets en de pleinen grenzen meestal aan openbaar groen. Na schooltijd kunnen
kinderen uit de buurt op deze schoolpleinen spelen. Met de opening van een extra sporthal op de
Kruisboog, is de capaciteit voor gymnastiekonderwijs weer op peil. In Houten zijn drie scholen voor
voorgezet onderwijs gevestigd. Het Houtens voor vmbo en de Heemlanden biedt havo en atheneum(21
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plus). Deze scholen hebben veel Houtense leerlingen en daarnaast leerlingen uit omliggende
plaatsen. Het Wellant College richt zich op naast VMBO ook op MBO, noemt zich een ‘groene school’
en heeft een regionale functie. Er zijn ook twee scholen voor speciaal onderwijs in Houten.
Enkele overzichtscijfers onderwijs van Houten vergeleken met heel Nederland staan hieronder
weergegeven in meerdere figuren.
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Figuur 6 Aantal leerlingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in 2015 per 1.000 inwoners in Houten en
Nederland (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

In de gemeente Houten waren in 2012 2,34% van de leerlingen achterstandsleerlingen. In vergelijking
met het percentage achterstandsleerlingen in Nederland doet Houten het goed. In 2012 was 11,61%
van de leerlingen in Nederland een achterstandsleerling. Zie ook de figuur hieronder.
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Figuur 7 Percentage achterstandsleerlingen in 2011 en 2012 in gemeente Houten en in Nederland (Bron:
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Figuur 8 Percentage vroegtijdige schoolverlaters (voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in de
gemeente Houten en in Nederland (Bron: waarstaatjegemeente.nl)
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Informatie en advies
3
Uit de praktijk en documentonderzoek blijkt dat inwoners niet snel geneigd zijn om met hun vragen
rondom opgroeien en opvoeden naar buiten te komen, laat staan met hun problemen. Dit sluit aan bij
4
de bevindingen naar aanleiding van de ‘enquête peuterplein’ , waarin de meeste ouders aangaven
eerst naar ouders, familie en vrienden of andere bekenden (bijvoorbeeld ouders op het schoolplein) te
gaan met hun vragen en daarna contact zoeken met de huisarts of het consultatiebureau. Van de
jongeren weet 30% waar zij terecht kunnen met een vraag of probleem (jongerenpeiling 2014).
Internet is ook een veelgebruikt medium om een antwoord te krijgen op de vragen die leven. Dit wordt
onderschreven door het gebruik van de CJG-website. Deze website wordt jaarlijks ongeveer anderhalf
maal zoveel bezocht als dat er huishoudens met kinderen zijn.
Problematiek jeugd
In 2015 zijn er circa 1200 jeugdigen tot 18 jaar die specialistische jeugdhulp krijgen (op basis van de
e
3 kwartaalrapportage 2015). Dit is circa 10% van de Houtense jeugd. Dit is als volgt onderverdeeld
(getallen zijn afgerond):
 Jeugd en opvoedhulp
circa 160 jeugdigen
 Hulp voor kinderen met een beperking circa 50 jeugdigen
 Jeugd-ggz
circa 990 jeugdigen
De meest recente overzichtscijfers laten zien dat er in de gemeente Houten geen extreme, in het oog
springende problematiek aanwezig is onder jeugd. De gemeentelijke percentages voor de meeste
probleemgebieden voor jeugd(hulp) liggen onder het landelijke gemiddelde. Het percentage
tienermoeders ligt in Houten echter wat hoger dan het landelijk gemiddelde, door de aanwezigheid
van een opvangvoorziening voor tienermoeders in Houten. Deze tienermoeders komen voor het
grootste deel van buiten de regio.
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Figuur 9 Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen, percentage kinderen voor de rechter en percentage werkloze jongeren in
Houten en in Nederland in 2012 (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Er zijn een aantal groepen jeugdigen te vinden in de buitenruimte te vinden. De overlast is beperkt.
Eén jeugdgroep heeft het predikaat ‘hinderlijk’ volgens de landelijke methodiek van indelen en
aanpakken van jeugdgroepen. Deze groep krijgt extra aandacht.

3
4

Uit ‘opvoeden en opgroeien in Houten’, 2015
Uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin Houten, uitgevoerd in 2015, 75 respondenten
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Aan jongeren (12 -23 jaar) is in de jongerenpeiling van 2014 gevraagd of zij persoonlijke problemen
hebben gehad. Voor 20% van de jongeren is dit het geval, zie onderstaande figuur. De meeste
jongeren hebben iemand met wie zij om mee over hun problemen kunnen praten. Vrienden, ouders,
broers en zussen worden het meest genoemd.

Figuur 10 Of jongeren problemen hadden in het afgelopen jaar en zo ja, welke (jongerenpeiling 2014)
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3. Opbrengsten 2013-2015
In dit hoofdstuk staan de opbrengsten van het jeugdbeleid van de afgelopen jaren op hoofdlijnen
beschreven. Het ‘beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018’ vervangt twee documenten. Ten eerste
het beleid dat zich voornamelijk richtte op de bestaande taken, het ‘programma jeugd - het vervolg
2013 & 2015’. Ten tweede het ‘beleidsplan zorg voor jeugd in Houten - richtinggevende kaders voor
2014 en 2015 -’, het beleid dat zich richtte op de nieuwe taken voor de gemeente na de transitie van
de zorg voor jeugd.

Figuur 11 Looptijd van het voorgaande en huidige beleidskader jeugd & onderwijs

Programma jeugd
In het ‘programma jeugd – het vervolg 2013-2015’ staan een aantal opgaven beschreven voor de
genoemde beleidsperiode. Het programma jeugd biedt een kader voor de zogenaamde bestaande
taken voor jeugd en onderwijs, met een doorkijk naar de transitie.
De basis op orde. Een basisniveau van algemene voorzieningen is nodig om zo veel mogelijk
jongeren aan de onderkant van de piramide te hebben en houden. Met de transformatie is de ambitie
dat: a) er meer geld in de nuldelijn wordt geïnvesteerd en b) de onderkant van de piramide efficiënter
wordt.
In de periode 2013-2015 zijn organisaties die algemene voorzieningen bieden (sterke samenleving)
en die specifiek gericht zijn op preventie hun taken blijven uitvoeren, zoals het Centrum voor Jeugd en
Gezin, het opvoedspreekuur en de jeugdgezondheidszorg.
In de komende periode zullen we nog inzichtelijker moeten krijgen wat er al goed gaat en wat er
samen met de betrokken partners nog moet gebeuren om de eigen kracht van de jeugd te versterken.
Met de meeste jeugdigen in Houten gaat het goed. In de afgelopen drie jaar is er hard aan gewerkt
om dat zo te houden. Met Houtense Routes, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Sociaal Team
(sinds 2015) zijn belangrijke stappen gezet om beter samen te werken in de keten. Maar ook om
jeugdigen en hun gezin laagdrempelige informatie en advies te bieden en te werken aan één gezin,
één plan.
Doorgaande (zorg)lijnen in het onderwijs versterken, door onder andere het organiseren van warme
overdrachten. Partners op de werkvloer kennen elkaar nog beter en weten elkaar te vinden.
De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet passend onderwijs werken steeds nauwer
samen. Zij richten zich onder andere op doorgaande leerlijnen om voortijdig schooluitval te voorkomen
bij de overstap naar een andere school. Het programma voor voor- en vroegschoolse educatie
(VVE)verkleint jaarlijks bij tientallen jonge kinderen taalachterstand, waarbij de peuterschool deze
peuters warm overdraagt aan de basisscholen.
De jeugdhulp- en onderwijspartners hebben elkaar in de afgelopen jaren steeds beter weten te
vinden, onder andere door de inzet van schoolmaatschappelijk werk. Met de komst van het sociaal
team is de onderlinge samenwerking tussen aanbieders van lichte jeugdhulp die actief zijn binnen het
team vergroot. Het onderwijs en het sociaal team raken steeds meer bekend met elkaar en op elkaar
ingespeeld.
De uitrol van de Verwijsindex is van belang voor het tijdig signaleren.
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In de eerste drie kwartalen van 2015 zijn 84 signalen in de verwijsindex gezet. Er waren 22 matches.
Het gebruik van de verwijsindex is tussen van 2012 t/m 2014 gelijk gebleven. Na 1 januari 2015 is het
gebruik gehalveerd. Alle veranderingen die de transitie met zich mee hebben gebracht zijn hier een
verklaring voor.
Beleidsplan zorg voor jeugd
In het beleidsplan ‘zorg voor jeugd houten – richtinggevende kaders voor 2014 en 2015’ is de lokale
en leidende vertaalslag van het ‘Beleidsplan zorg voor jeugd 2014-2018, met focus op 2014-2015,
Lekstroom’ van de Lekstroomgemeenten gemaakt.
Sociaal team
In het beleidsplan ‘zorg voor jeugd- richtinggevende kaders voor 2014-2015’ is de keuze gemaakt om
met een sociaal team ervaring op te gaan doen. Inmiddels is het sociaal team een jaar actief in
Houten. Daarbij is al snel de verbinding tussen WMO en jeugdhulp gemaakt, door één sociaal team
voor alle inwoners in te richten.
Sturing op inhoud en prestaties van aanbieders
Naast sturing op budgetten en aantallen, vraagt het Rijk van gemeenten om voor
jeugdhulpvoorzieningen (specialistische jeugdhulp) outcomecriteria te formuleren. Hiervoor is een
landelijke basisset met indicatoren ontwikkeld. Deze drie indicatoren zijn uitval, cliënttevredenheid en
doelrealisatie. In een aantal regio’s is met deze indicatoren geëxperimenteerd. Vervolgens zijn
momenteel meetinstrumenten in ontwikkeling. In de jeugdhulpregio Lekstroom worden de landelijke
ontwikkelingen gevolgd en instrumenten ingezet zodra deze beschikbaar zijn.
In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen beschreven waar iedere jeugdhulpaanbieder zich aan moet
houden. Naast de jeugdhulpaanbieders in de gemeente Houten en in de Lekstroom gemeenten,
worden ook zelfstandige hulpverleners betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb). Ook deze
zelfstandige hulpverleners zijn verplicht zich te houden aan bepaalde kwaliteitseisen. In het
‘beleidskader zorg voor jeugd Lekstroom 2014-2018’ is beschreven dat dit onderwerp nadere
uitwerking behoeft. Inmiddels heeft de regio Lekstroom er voor gekozen om voorlopig dezelfde
kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders te hanteren die golden vóór 2015. Daarover worden
afspraken gemaakt bij de inkoop. Mocht er in de toekomst aanleiding voor zijn dan kan de gemeente
alsnog besluiten om extra kwaliteitseisen op te stellen.
De gemeente Houten stelt effectindicatoren met bijbehorende prestatie-indicatoren op. Deze zullen in
2016 met de Raad worden herzien. Dat is het moment om effectindicatoren op te stellen, om te
kunnen meten in hoeverre de transformatie en ambities beschreven in dit beleidskader zijn
gerealiseerd.
Vernieuwen, rekening houdend met het transitiearrangement
De jaren 2013 en 2014 stonden in het teken van de voorbereiding op de transitie. In 2015 zijn de
backoffice, lokale uitvoering (sociaal team) en werkprocessen ingericht volgens de
transformatierichting zoals beschreven in het beleidsplan ‘zorg voor jeugd Houten’. De komende jaren
is er aandacht en ruimte om de transformatie in al haar facetten en op alle niveaus door te zetten. De
transformatie en de bijbehorende verandering in cultuur en werkwijzen heeft tijd nodig.
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4. Financiën
Meerjarenambitie
Jeugd en onderwijs is een breed terrein waar veel geld in om gaat. Voordat de nieuwe taken naar de
gemeente overkwamen, bedroeg het totaalbudget € 4 miljoen. Dit budget was direct beschikbaar voor
jeugd en onderwijs (exclusief onderwijshuisvesting). Ook was een gedeelte beschikbaar uit andere
budgetten die niet specifiek alleen voor jeugd en onderwijs waren (bijvoorbeeld sport, gezondheid
etc.). Met de komst van de nieuwe taken is er veel extra geld bijgekomen. Voor het jaar 2015 kreeg de
gemeente hiervoor € 10,5 miljoen (het macrobudget jeugd). In het nieuwe objectieve verdeelmodel
van de rijksoverheid (voor het verdelen van het geld voor jeugdhulp over alle Nederlandse
gemeenten), neemt dit bedrag de komende jaren af tot ongeveer € 10 miljoen in 2018.
Onderdeel van de transformatie is sturing op financiën. Alle beschikbare gelden (zowel de ‘bestaande’
als de ‘nieuwe’) moeten zo worden ingezet, dat zij bijdragen aan de transformatie en een structureel
duurzame financiële huishouding op dit beleidsveld.
De raad heeft in 2015 besloten de ‘financiële hekken’ om het sociaal domein in stand te houden tot en
met 2017 (of zo veel korter als mogelijk).Dat betekent dat het geld voor het sociaal domein alleen daar
aan mag worden uitgegeven. Binnen deze ‘hekken’ is het mogelijk kosten te verevenen, dus te
schuiven met budgetten voor de verschillende taken binnen het sociaal domen. Binnen nu en drie jaar
wil de gemeente Houten per beleidsterrein en taak van het sociaal domein realistisch budgetteren en
binnen deze budgetten blijven binnen een sluitende begroting. Hier zal stevig op worden ingezet. De
gemeente Houten zet financiële middelen in om (beleids)doelen te verwezenlijken met als
uitgangspunt een structureel sluitende begroting voor jeugd en onderwijs.
Het college heeft een financiële ambitie vastgesteld voor de inzet van het macrobudget jeugd. Deze
ambitie is om binnen het budget te blijven, ondanks dat het budget in 2018 ongeveer € 0,6 miljoen
lager is dan het budget in 2015. Om te komen tot een duurzame en sluitende begroting zet de
gemeente Houten sterk in op het bieden van (lichte) jeugdhulp door het Sociaal Team Houten, wat
goedkoper zou moeten zijn dan specialistische jeugdhulp. Daarom is het Sociaal Team Houten
structureel uitgebreid voor de jaren 2016 en 2017. Verder wordt ingezet op de afschaling van zorg van
de
ste
de
de 2 naar de 1 lijn en 0 lijn. Ook de beperking van residentiële zorg moet bijdragen aan de
vermindering van uitgaven. Verder investeert de gemeente Houten in het versterken van de sterke
samenleving en preventie. Hiermee kan bereikt worden dat de instroom naar (duurdere) vormen van
jeugdhulp op den duur afneemt.
Verdeling budgetten en sturing in 2016
In 2016 maakt de gemeente Houten een eerste aanzet met het herverdelen van middelen. Door
budgetten voor diverse vormen van jeugdhulp taakstellend te maken, wordt door geld gestuurd om
doelen te bereiken. Door bijvoorbeeld veel geld beschikbaar te stellen voor een sterk Sociaal Team en
daarbij af te spreken dat het Sociaal Team een groot deel van de (lichte) jeugdhulp aan kinderen,
jongeren en gezinnen zelf uitvoert. Dit levert een besparing op voor zorgkosten door derden. Door
extra in te zetten op doorverwijsafspraken met huisartsen moet het mogelijk zijn meer zorg af te
nemen bij gecontracteerde aanbieders (deze zijn goedkoper dan niet gecontracteerde). Ook de
afname van kosten in de jeugd-GGZ en de zorg voor 18min 18plus (jongeren die overstap maken van
jeugdhulp naar volwassenzorg: Wmo of GGZ) zal extra aandacht krijgen komend jaar. Op basis van
de gegevens uit 2015 lijkt hier de meeste ‘winst’ te halen op korte termijn.
Ook maakt de gemeente Houten de komende tijd keuzes in het herverdelen van budgetten met als
doel de instroom in de jeugdzorg in de toekomst (proberen) te verkleinen. Is het mogelijk om slim te
investeren in specifieke jeugdgroepen en op die manier dure behandelingen op latere leeftijd te
voorkomen? Het intensiveren in JOGG zou toch moeten leiden tot meer mensen met een gezond
gewicht? Door de inzet van bestaande budgetten te herijken moet nu al gezaaid worden voor de
toekomst.
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Voor de lokale middelen geldt dan ook dat de komende jaren deze zaken van belang zijn:
1. effectieve inzet, door duidelijke, afgebakende en zo meetbaar mogelijke opdrachten te geven
2. ieder maatschappelijke organisatie heeft een positie in de piramide jeugd & onderwijs en krijgt zijn
opdracht en middelen voor activiteiten die daarmee overeenstemmen.
3. de gemeente voert regie op het totale landschap van preventie & jeugdhulp. Opdrachten zijn
afgestemd, zodat voor alle problematieken, leeftijden en leefgebieden op alle niveaus een
aanbieder is.
4. alle maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen worden actief gestimuleerd en
betrokken bij de transformatie, zowel binnen hun eigen instelling als in samenwerking met andere
organisaties.
Budgetten 2016
Op de volgende pagina staat een totaalbeeld van de financiën voor jeugd & onderwijs voor de
jaarschijf 2016. In totaal is circa € 14.000.000 voor jeugd & onderwijs. En daarnaast circa € 2.800.000
voor het sociaal team, welzijn, cliënt - en inwonerbetrokkenheid en gezondheidszorg en -preventie,
waarbij niet te onderscheiden is welk deel wordt besteed aan jeugdigen en hun gezin en aan de
andere inwoners van de gemeente Houten.
Hierbij een toelichting op het totaalbeeld op de volgende pagina:
1. Per niveau in de piramide jeugd & onderwijs staan twee totaalbedragen. Het eerste bedrag zijn de
middelen die volledig aan jeugd & onderwijs worden uitgegeven. Het tweede bedrag staat tussen
haakjes en betreft de uitgaven voor voorzieningen die voor inwoners van alle leeftijden
beschikbaar zijn, dus ook voor jeugdigen en hun gezin.
2. Binnen sterke samenleving & preventie is het budget verdeeld in zeven deelgebieden. Voor de vijf
directe taken voor jeugd & onderwijs van de gemeente staan steeds twee bedragen, de eerste
exclusief voor jeugd & onderwijs, de tweede (tussen haakjes) voor algemene voorzieningen. Voor
vrije tijd en wonen, werk en inkomen, zijn geen indirecte kosten weergegeven (voor alle inwoners).
3. In het budget voor onderwijs is onderwijshuisvesting weggelaten. Voor 2016 gaat het om een
bedrag van bijna € 5,5 miljoen. Dit grote bedrag voor vastgoed zou een vertekend beeld geven op
het totale beeld van de activiteiten op het gebied van jeugd & onderwijs.
4. Alle bedragen zijn inclusief de doorbelaste overhead en betreffen het saldo tussen baten en
lasten.
5. De speerpunten zijn zichtbaar gemaakt. Per speerpunt is € 20.000 beschikbaar. Voor kleine
doelgroepen is dit budget vastgesteld in het macrobudget. Voor de overige vijf speerpunten komt
dit budget uit de lokale middelen. Het budget per speerpunt is meegeteld in de volgende
bedragen:
Nummer
1

Speerpunt
Preventie en signaleren

2

Preventie en signaleren

3
4
5
6

Lichte jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Snijvlak onderwijs-jeugdhulp
Kleine doelgroepen

Budget: niveau
Sterke samenleving &
preventie
Sterke samenleving &
preventie
Lichte jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Lichte jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp

Tabel 1 Hoe de speerpunten budgettair zijn ingedeeld
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Figuur 12 De (afgeronde) budgetten voor jeugd & onderwijs ingedeeld in piramide jeugd & onderwijs
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5. Transformatie in de tijd
Op 1 januari 2015 was de transitie een feit. Het overdragen van de bestuurlijke en financiële
verantwoordelijkheid aan gemeenten is een gebeurtenis, met hieromheen voorbereiding,
implementatie en bijsturing. De transformatie is een proces voor meerdere jaren. Als dit beleidskader
afloopt in 2018 is de transformatie niet voltooid. Dit staat weergegeven in onderstaand figuur.

Figuur 13 Plaatsbepaling van de transitie t.o.v. het transformatieproces en de taken jeugd & onderwijs van de gemeente

Waar staan we op dit moment? De taken rondom de transitie zijn in grote lijnen voltooid. Een aantal
zaken moeten nog worden verbeterd of verder uitgewerkt. Ook de transities van de Wmo en de
participatiewet zijn vergevorderd. Parallel aan de drie decentralisaties is het proces van de
transformatie aan de gang.
In hoofdstuk 1 staat de transformatierichting beschreven die de gemeente Houten voor ogen heeft.
Het versterken van en ruimte geven aan kinderen, jongeren en ouders is de essentie van de
transformatie. Niet alleen de gemeente bepaalt hoe de transformatie er uit moet zien en hoe deze
wordt vorm gegeven. De transformatie (of kanteling) is een verandering in en van de samenleving. De
gemeente Houten stimuleert deze transformatie en stuurt hier op. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen
vragen om bijstellen en meebewegen.
De transformatie is een organisch proces, waarin inwoners, vrijwilligersorganisaties,
(sport)verenigingen, kerken, peuterscholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, welzijn,
jeugdhulpaanbieders en het onderwijs samenwerken. In de volgende twee hoofdstukken is aandacht
voor de samenwerking met de regio Lekstroom en met de onderwijspartners als randvoorwaarde voor
de transformatie.
De rol van de gemeente Houten in de transformatie is tweeledig. De gemeente Houten stimuleert de
transformatie als regisseur op (samenhang in) jeugd en onderwijs en de gemeente Houten is
eindverantwoordelijke voor de uitvoering en het budget voor alle vormen van jeugdhulp. Hiermee kan
de gemeente de transformatie actief vormgeven. Het inzetten van lichtere vormen van hulp en het
besparen van geld op duurdere zorg is een methode om de transformatie te stimuleren. Het is geen
doel op zich. De gemeente Houten kiest ervoor om concrete inhoudelijke plannen niet jaren vooruit te
maken, maar deze te maken voor één kalenderjaar tegelijk. Zo kan steeds worden ingespeeld op ‘wat
is er nu nodig?’ In deel 3 staat de focus voor 2016 beschreven. De manier waarop deze focus is
bepaald en hoe deze zal worden vormgegeven, beantwoordt aan de doelstelling om te komen tot
praktijksturing in plaats van beleidssturing.
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6. Samenwerking met (passend) onderwijs
Transformatie
Passend onderwijs gaat bij uitstek over de inclusieve samenleving. Alle leerlingen hebben recht op
passend onderwijs. Daarmee wordt bedoeld dat jeugdigen zoveel als mogelijk tot hun recht kunnen
komen binnen het regulier onderwijs. Wanneer nodig met ondersteuning en (jeugd)hulp op maat,
binnen of buiten de school. Sommige jeugdigen ontwikkelen zich het beste naar vermogen op het
speciaal onderwijs. Voor deze jeugdigen is er de mogelijkheid om onderwijs te volgen op het speciaal
onderwijs.
Om het regulier onderwijs in staat te stellen passend onderwijs te bieden, is het belangrijk de basis te
versterken. Door de expertise van het speciaal onderwijs het regulier onderwijs te laten versterken en
ondersteunen. Ook is het minstens zo belangrijk de jeugdhulp dicht tegen het onderwijs te
organiseren, voor vroegsignalering en integrale samenwerking ten dienste van jeugdigen, ouders en
de leerkracht. Voor een sterke samenleving is het belangrijk onderwijs en jeugdhulp te verbinden met
bijvoorbeeld de wijk, peuterschool, kinderopvang, het welzijnswerk, en het verenigingsleven. Niet voor
niets worden bijvoorbeeld bij de inrichting van het taalonderwijs voor nieuwkomers al deze domeinen
betrokken.
Zowel voor jeugdhulp als voor onderwijs geldt dat de transformatie inhoudelijk en financieel complex
is. De transformatie is financieel complex door taakstellende budgetten. Ook voor onze
onderwijspartners heeft de transformatie-medaille twee kanten. Onderwijsbesturen kozen bij de start
van Passend Onderwijs in augustus 2014 voor het bieden van continuïteit van zorg. Dit leidt pp dit
moment tot een vertragende werking van de transformatie en de ontwikkelkracht. Ook onderwijs ziet
een sterke basis als een deel van de oplossing voor dit financiële vraagstuk. De financiële kaders van
de samenwerkingsverbanden bieden nog niet altijd voldoende flexibiliteit om de transformatie vorm te
geven. Juist hierover voeren onderwijspartijen nu onderling het gesprek. Dit is ook hun eigenstandige
verantwoordelijkheid. De bijdrage van de gemeente aan een sterke basis in het onderwijs is
aanvullend, in de vorm van een goede aansluiting op en samenwerking met de scholen, gericht op de
ontwikkeling van het kind en ter ondersteuning van ouders en de leerkracht.
Wet passend onderwijs
Scholen zijn er voor verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een
goede en passende onderwijsplek te geven. Reguliere scholen bieden basisondersteuning aan
leerlingen die dit nodig hebben. Deze basisondersteuning kan iedere school bieden. Jeugdigen
kunnen op die manier zoveel mogelijk dichtbij huis passend onderwijs volgen. Hiertoe hebben
schoolbesturen zich verenigd in samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden hebben het
doel om meer samenhang van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen reguliere en speciaal
onderwijsscholen te realiseren. De ondersteuningsvoorzieningen richten zich op een doorlopend
ontwikkelingsproces. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen een zo passend
mogelijke plaats in het onderwijs.
Strategische afstemming Jeugdhulp Onderwijs
De Wet Passend Onderwijs verplicht Samenwerkingsverbanden en gemeenten op overeenstemming
gericht overleg (OOGO) te voeren over de volgende onderwerpen:
•
Jeugdhulp
•
Leerplicht
•
Onderwijshuisvesting
•
Leerlingenvervoer
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Twee keer per jaar overlegt de gemeente Houten met de drie samenwerkingsverbanden uit de regio
Lekstroom. Profi Pendi (basisonderwijs), SWV-VO Zuidoost Utrecht en het landelijk Reformatorisch
Samenwerkingsverband Berséba. Dit is het OOGO overleg.
Kernwaarden die gemeenten en samenwerkingsverbanden met elkaar delen en verankerd hebben in
hun beleidsdocumenten zijn:
 De inzet is preventie
 één gezin, één plan, één regisseur
 Ondersteunen waar nodig, zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig
 Thuisnabij.
Door de schooljaarcyclus van het onderwijs worden de ondersteuningsplannen van de verschillende
samenwerkingsverbanden geactualiseerd op het moment dat dit beleidskader geschreven is. De
besturen van de samenwerkingsverbanden stellen deze ondersteuningsplannen in het voorjaar vast.
De gemeente heeft weliswaar geen zeggenschap, maar heeft wel invloed via het OOGO in het
voorjaar van 2016. Het advies van Houten zal zijn:
 de focus op kinderen en ouders nader aan te scherpen naar de ontwikkeling van het kind,
zoals beschreven wordt het speerpunt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs; 1gezin, 1
plan.
 de samenwerking van het onderwijsexpertisecentrum met het sociaal team te versterken,
gebaseerd op partnerschap.
Over dit advies is op meerdere momenten op alle niveaus overleg gevoerd met het onderwijs.
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7. Regionale samenwerking
Lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig
De jeugdwet schrijft voor dat gemeenten moeten samenwerken als dat noodzakelijk is voor een
doeltreffende of doelmatige uitvoering van de wet. Deze samenwerking is vastgelegd in ‘Beleidsplan
Zorg voor Jeugd Lekstroom 2014- 2018’ en als volgt omschreven: ‘De gemeenten in Lekstroom
(Vianen, Lopik, IJsselstein, Houten en Nieuwegein) zien die kans op efficiencyverbetering en willen
die benutten. Daarbij geldt dat de mate waarin en de manier waarop gemeenten samenwerken, een
keus van de individuele gemeente moet zijn en blijven. Het uitgangspunt dat de gemeenten daarbij
hanteren is lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig.’ Dit vertaalt zich naar gespecialiseerde zorg
dichter bij huis beschikbaar maken of een alternatief van lichte, doelmatige jeugdhulp op maat
inzetten.
De gemeenten in de regio Lekstroom delen een gelijksoortige complexe opgave. Ook de
uitgangspunten voor de oplossingsrichtingen verschillen niet fundamenteel. De basis van een goede
lokale infrastructuur, wordt gecombineerd met het behalen van efficiencyvoordelen in de regionale (en
bovenregionale) samenwerking. Dit betreft zowel het opstellen en uitvoeren van beleid, het maken van
samenwerkingsafspraken als de inkoop van jeugdhulp, bescherming en veiligheid.
Regionaal beleid
In de regio Lekstroom zijn een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten opgesteld. Deze
uitgangspunten en hoofdlijnen staan omschreven in het ‘Beleidsplan Zorg voor Jeugd Lekstroom
2014- 2018’. Deze vormen het aangrijpingspunt om tot een gezamenlijke regionale programmering te
komen op onderdelen waar dat efficiënt en effectief is. Een lokale vertaalslag van dit beleidskader is
gemaakt in ’Beleidsplan Zorg voor Jeugd Houten - Richtinggevende kaders voor 2014 en 2015’. Er is
sprake van twee sporen, een regionaal en een lokaal spoor. In de regio wordt intensief samengewerkt
op overkoepelende thema’s, terwijl in Houten optimaal recht wordt gedaan aan de lokale situatie door
in de te spelen op behoeften van de inwoners en kenmerken van de lokale samenleving.
Inkoop
De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat passende jeugdhulp beschikbaar is voor de gezinnen en
jeugdigen die er zelf of met hun omgeving niet uitkomen. Sommige gezinnen en jeugdigen hebben
zeer specialistische jeugdhulp nodig, welke op één of enkele plekken in het land worden geboden.
Bijvoorbeeld jeugdhulp voor doof-blinde jeugdigen, voor jongeren met een ernstige eetstoornis of
gesloten opname van tienermoeders. Deze wordt landelijk ingekocht. Ook algemene voorzieningen
als de kindertelefoon, stichting adoptievoorzieningen en digitale jeugdinformatie (website) vallen onder
de landelijke inkoop.
Jeugdhulp die zo specifiek is dat zij door een handvol instellingen in Nederland wordt geboden, wordt
voor jeugdigen en opvoeders van de gemeente Houten op provinciaal niveau ingekocht. Denk hierbij
aan JeugdzorgPlus, crisisopvang en Veilig Thuis (Samen Veilig Midden Nederland). De meeste
jeugdhulp wordt regionaal ingekocht. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld klinische opname, pleegzorg,
specialistische ambulante begeleiding en behandeling, behandeling dyslexie en het basispakket
jeugdgezondheidszorg.
De gemeente Houten is zelf verantwoordelijk om lokaal de toegang tot jeugdhulp in te richten. Hierbij
hoort de inrichting van de Sociale Teams in de gemeente Houten en het maken van afspraken met
vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders die in de gemeente Houten jeugdhulp bieden. Alle vormen van vrij
verkrijgbare zorg (zonder beschikking van de gemeente Houten) zijn vooral taken van voor 2015 die
nog steeds middels subsidies worden bekostigd en het Sociaal Team Houten.
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8. Inleiding speerpunten 2016
Betrokkenheid stakeholders
De speerpunten zijn gekozen in een interactief proces met ouders, jongeren, onderwijs en
professionals van maatschappelijke organisaties in de gemeente Houten. Over het gehele interactieve
proces en participatie van ouders, jongeren en professionals is meer te lezen in ‘van buiten naar
binnen’ (zie het hoofdstuk ‘van buiten naar binnen’). De speerpunten die zijn gekozen gelden voor
2016. Over het keuzeproces van de speerpunten specifiek en de betrokkenen daarbij is meer te lezen
in de bijlage 3. De volgende speerpunten zijn gekozen. In de komende hoofdstukken staan de
speerpunten toegelicht.

Speerpunten
1. Gezonde leefstijl (JOGG)
2. Pesten
3. Er vroeg bij zijn
4. Snel passende hulp
5. Eén gezin, één plan
6. 18min 18plus

Figuur 14 Het aantal en de plaats van de speerpunten in de piramide jeugd & onderwijs.

Missie, ambitie en speerpunten
In 2016 gaat de gemeente Houten samen met inwoners en partners in jeugdhulp en onderwijs verder
met de transformatie van jeugd en onderwijs, in samenhang met de transformatie van het gehele
sociale domein. Hierbij leggen de partners en de gemeente jaarlijks de focus op een aantal
speerpunten binnen jeugd en onderwijs. Deze speerpunten zijn verdeeld over de verschillende lagen
van de piramide. De verschillende lagen uit de piramide (sterke samenleving, preventie, lichte
jeugdhulp en specialistische jeugdhulp) staan met elkaar in verbinding en versterken elkaar.
Rollen
In de transformatie is de rol van de gemeente Houten het faciliteren, waarbij de gemeente zoveel
mogelijk omstandigheden creëert waarin mensen uit de samenleving eigen initiatief tot een succes
kunnen maken. Ook zal de gemeente verbindingen maken die nodig zijn voor een succesvolle
uitvoering van de speerpunten. De transformatie is een verandering in en van de samenleving. Dit
geldt ook voor de aanpak van de speerpunten. Inwoners en partners in het jeugd- en onderwijsveld
spelen dus een belangrijke rol in het uitwerken en uitvoeren van de speerpunten.
Diversiteit en aanpak speerpunten
Bij elk speerpunt staat een verschillend vraagstuk centraal. Afhankelijk van het type vraagstuk en of
en wat er rond dit thema al wordt gedaan en georganiseerd in de gemeente Houten, wordt bepaald
wat een passende werkwijze is. Voorop staat dat wordt aangesloten bij bestaande initiatieven. Ook
deze bestaande initiatieven werken vanuit de overkoepelende transformatierichting. Als er geen
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sprake is van bijvoorbeeld een bestaande werkgroep, worden inwoners en professionals gevraagd
deel te nemen aan een actiegroep in het leven geroepen om met het speerpunt aan de slag te gaan.
Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken staan per speerpunt de volgende onderdelen centraal:
- waarom het speerpunt een belangrijk of urgent probleem is;
- wat het vraagstuk inhoudt;
- oplossingsrichtingen;
- ambitie.
Voor ‘Gezonde leefstijl (JOGG) zijn geen oplossingsrichtingen opgesteld, omdat er al een plan van
aanpak is opgesteld. Het speerpunt ‘Kleine doelgroep: 18min 18plus’ kent een inleiding, om toe te
lichten wat een kleine doelgroep inhoudt.
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9. Preventie: gezonde leefstijl (jongeren op gezond gewicht JOGG)
Waarom
Een sterke samenleving begint bij een gezonde samenleving en in dit kader bij een gezonde jeugd.
Dat is het doel! Het hebben en behouden van een gezonde leefstijl en een gezond gewicht onder
jongeren is een uitdaging. Een gezonde leefstijl is voor kinderen en jongeren (en hun ouders)
belangrijk voor hun gezondheid en welzijn, nu en in de toekomst. Het bevorderen van een gezonde
leefstijl en het tegengaan van overgewicht maakt deel uit van het gezondheids- en sportbeleid.
Gezonde voeding, voldoende bewegen en het bevorderen van een gezond gewicht worden
gestimuleerd, maar vooral ook het aantrekkelijker en eenvoudiger maken van een gezonde keuze. De
gemeente Houten startte eind 2014 met de aanpak ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG). Dit heeft
het afgelopen jaar veel positieve effecten gehad. De gemeente Houten vindt het belangrijk om ook in
2016 extra aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren. Door het succes
van de JOGG aanpak en de ambitie van de gemeente Houten op het gebied van een gezonde
leefstijl, kiest de gemeente Houten ervoor JOGG aan te wijzen als speerpunt in 2016, zodat er meer
tijd en budget kan worden vrijgemaakt.
Wat
Voor de aanpak is er behoefte aan een meer integrale aanpak en een bredere inzet op het realiseren
van een gezonde leefomgeving. Houten heeft zich in 2015 aangesloten bij de landelijke aanpak
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Dit is de beweging voor een gezonde omgeving en gezonde
jeugd. Iedereen in een stad, dorp of wijk zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren
gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De gemeente Houten zet zich met haar partners ook in 2016 in
voor een gezonde leefstijl.
Ambitie
Wij streven naar een Houtense samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, werken, leren,
recreëren en sporten in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld
is. Deze thema’s spelen hierbij: meer kraanwater drinken, meer bewegen, meer fruit en groente eten,
een gezond ontbijt en een gezonde omgeving (zie figuur 15 ). De landelijke trend is een stijgend
aantal kinderen en jongeren met overgewicht. Om die reden formuleerde de gemeente Houten
onderstaande (meer jaren) ambitie:
Het huidige percentage kinderen en jongeren met overgewicht/obesitas stabiliseert en het gezonde
voeding- en beweeggedrag van de Houtense kinderen en jongeren verbetert in de periode 2015 tot en
met 2017.

Figuur 15 Afbeelding Jongeren op Gezond Gewicht

Om deze missie te bereiken zijn meerdere, concrete doelen opgesteld op het gebied van: ‘Houten
drinkt water’, bewegen, gezonde leefstijl & gezonde omgeving en ketenaanpak preventie & zorg. De
doelen zijn uitgewerkt in ‘Jongeren op Gezond Gewicht Houten - Plan van aanpak 2015 t/m 2017’.
Voor gezonde leefstijl (JOGG) zijn een project- en stuurgroep actief en een aantal expertteams.
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10.

Preventie: pesten

Waarom
Veilige en gezonde jeugd gaat ook over mentale gezondheid, stevig en evenwichtig in je schoenen
staan (persoonlijke ontwikkeling). Om dit te bereiken verdienen de weerbaarheid en het
zelfvertrouwen van kinderen en jongeren de aandacht. Een positief opvoedklimaat thuis, op school, op
de kinderopvang en op de (sport)vereniging is belangrijk. Werken aan zelfvertrouwen en eigenwaarde,
ieder met zijn eigen kwaliteiten. Denk hierbij ook aan talentontwikkeling van jeugdigen, bijvoorbeeld op
het vlak van sport en cultuur. Ouders, jongeren en professionals kozen pesten als speerpunt voor
preventie, omdat de impact van pesten groot is er veel kansen liggen om pesten te voorkomen. De rol
van de gemeente Houten is het stimuleren van een positief opvoedklimaat. Hierbij hoort ook het
stimuleren, faciliteren en ruimte geven aan bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, (sport)verenigingen
en jongerenwerk om de leefwerelden van jeugdigen zoveel mogelijk te verbinden en in te zetten op
het voorkomen van pesten.
Wat
Pesten en gepest worden komt nog steeds veel voor onder jeugdigen. Bijvoorbeeld op basisscholen,
middelbare scholen, sportclubs en op/via social media. Ook in de gemeente Houten. Ongeveer 11%
van de jeugdigen in Nederland tussen 15 en 18 jaar is wel eens gepest via social media
5
(cyberpesten) . Pesten is als een jeugdige langere tijd negatieve acties uitvoert, gericht op een andere
jeugdige. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld uitschelden, geweld en uitlachen. Pesten is veel breder
dan dat. Valse roddels verspreiden, negeren en er ‘niet bij (mogen) horen’ is ook pestgedrag. Bij
cyberpesten gaat het vaak om het verspreiden van foto’s, filmpjes en valse geruchten verspreiden.
Pesten kan grote negatieve gevolgen hebben voor degene die gepest wordt. Jeugdigen die langdurig
gepest zijn kunnen last krijgen van sociale en emotionele problemen. Jeugdigen kunnen zich
eenzaam en depressief gaan voelen. Ook kunnen zij klachten krijgen als hoofdpijn, buikpijn,
slaapproblemen en vermoeidheid. Pesten is een groepsproces. Het heeft ook gevolgen voor de
jeugdigen die pesten en voor de gehele groep op school, op de (sport)vereniging, in de buurt of op de
buitenschoolse opvang. In de groep zorgt pesten voor veel onrust en een onveilig gevoel. Ook
kinderen en jongeren die anderen pesten hebben later grotere kans op problemen.
Oplossingsrichtingen
Bij het speerpunt zijn meerdere onderdelen van belang die de gemeente Houten en de betrokken
ouders en professionals belangrijk vinden. Deze staan in deze paragraaf beschreven. Eén daarvan is
een veilige omgeving voor jeugdigen. Iedereen mag er zijn, iedereen is uniek. Op school, op de
kinderopvang, maar ook bijvoorbeeld in de buurt, op de sportclub en op social media. De betrokkenen
willen zoveel mogelijk problemen bij jeugdigen voorkomen, en lichte problemen eerder signaleren. Om
zo ergere problemen voor te zijn. Allereerst is het dus belangrijk om pesten te voorkómen. Hierin is
een positieve sfeer, met respect voor elkaar en ruimte voor de talenten (talentontwikkeling) van
jeugdigen belangrijk. Ook het verbeteren van de relatie tussen kinderen en jongeren onderling, en de
relatie tussen leraren en jeugdigen kan helpen om pesten te voorkómen. Contact maken, conflicten op
een goede manier oplossen, elkaar leren kennen en elkaar (leren) vertrouwen is belangrijk voor een
veilige omgeving.
“Als professional probeer je een cultuur te scheppen waar kinderen zich veilig voelen. Wij proberen
een omgeving te creëren waar kinderen zich vrij voelen om dingen te bespreken. Dit is het
voorkómen dat pesten ontstaat, het stapje ervóór.”
Naast de preventie van pesten, is het belangrijk om eerder te signaleren van situaties waarin een
jeugdige wordt gepest, pest of meedoet of meeloopt met het pesten. Hier is een rol weggelegd voor
5

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2015/bijna-8-procent-van-de-jongerengepest-op-het-internet.htm
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bijvoorbeeld scholen, kinderopvang, sportverenigingen en jongerenwerk. Als iemand pesten signaleert
is het belangrijk zorgvuldig in te grijpen, om erger te voorkomen. Een brede aanpak van pesten lijkt
een goede manier te zijn in een preventieve aanpak van pesten. Dit is een aanpak die op de hele
school hetzelfde is, in de hele buurt, of ook binnen de (sport)vereniging.
Hoe voorkom je pesten? En als het escaleert, hoe los je het op?
Ambitie
 Met het speerpunt wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van
jeugdigen. Zij voelen zich veilig(er) en prettig(er) in de diverse leefwerelden (onderwijs,
kinderopvang, sportvereniging, jongerenwerk) en hebben meer het gevoel dat ze bij
pestsituaties terecht kunnen bij de professionals in het onderwijs, kinderopvang,
jongerenwerk en bij vrijwilligers op sportverenigingen en cultuurverenigingen.
 Met het speerpunt wordt gewerkt aan de bewustwording bij ouders over hun rol in het
voorkomen van pesten.
Randvoorwaarde
 Het speerpunt richt zich waar nodig op het vergroten van kennis en vaardigheden bij
professionals en vrijwilligers over het (vroeg)signaleren van pesten en het actie ondernemen
in pestsituaties. Hierbij staat het versterken en faciliteren waar nodig centraal.
 Professionals en vrijwilligers hebben (nog) meer aandacht voor het verbinden van de
leefwerelden van de jeugdige, ook in pestsituaties. Hierbij staat het versterken en faciliteren
waar nodig centraal.
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11.

Lichte jeugdhulp: vroeg erbij zijn

Op tijd en zorgvuldig signaleren van (beginnende) problemen
Waarom
Professionals in onderwijs en jeugdhulp vinden het belangrijk om extra aandacht te besteden aan
vroegsignalering. Niet alle problemen zijn volledig te voorkomen. Als een jeugdige een probleem
heeft, is het beste scenario om zo vroegtijdig mogelijk hulp te bieden. Zo wordt voorkomen dat een
jeugdige onnodig lang moeilijkheden ondervindt of dat een probleem toeneemt. Dit speerpunt ligt op
het snijvlak ligt tussen preventie en lichte jeugdhulpen kent een breed professioneel draagvlak.
Verschillende personen uit het jeugdhulp veld spreken uit dat zij het belangrijk vinden dat een
jeugdige eerder hulp krijgt. Zij zijn ervan overtuigd dat er door vroegsignalering winst te behalen is op
het beheersen van de problematiek. Soms is er een acute situatie of een situatie waar de veiligheid in
het gedrang komt.
Wat
Het eerder signaleren van problemen in de opvoeding of de ontwikkeling wordt vroegsignalering
genoemd. Vroegsignaleren is het zien van een beginnend probleem binnen een gezin. Of het eerder
zien van beginnende achterstanden of moeilijkheden die de ontwikkeling van een jeugdige in de weg
staan. Met name bij de tweede categorie gaat soms kostbare tijd verloren als er niet tijdig
gesignaleerd wordt.
Het is belangrijk om deze problemen eerder te signaleren, zodat gezinnen en jeugdigen met
beginnende problemen eerder extra steun vanuit hun omgeving en de meest passende lichte
jeugdhulp kunnen krijgen. Op deze manier wordt voorkomen dat problemen erger worden.
Vroegsignaleren betekent niet alleen eerder signaleren. Het gaat ook om het zorgvuldig signaleren.
Soms lijkt een probleem van een gezin of jeugdige op het eerste gezicht heel licht. Professionals
hebben de taak om ook de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen.
In figuur 16 staat weergegeven uit welke onderdelen het jeugdveld bestaat. Dit speerpunt richt zich op
de verbinding tussen sterke samenleving, preventie en lichte jeugdhulp. In de sterke samenleving,
preventie en lichte jeugdhulp liggen alle kansen om zware of meervoudige problematiek te
voorkomen. Sterke samenleving, preventie en lichte jeugdhulp staan met elkaar in verbinding en
kunnen elkaar positief beïnvloeden en versterken. Hoe meer en beter inwoners van Houten elkaar
helpen en steun bieden, hoe sterker de samenleving. Gezinnen of jeugdigen krijgen zo een steuntje in
de rug van hun omgeving.

Figuur 16 De plaats van het speerpunt ‘er vroeg bij zijn’ in de piramide jeugd & onderwijs

Oplossingsrichtingen
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Wanneer ouders,, jongeren
hun omgeving sneller problemen signaleren en om hulp vragen, is het vroegsignaleren door een
derde niet meer nodig. De oplossingsrichting ligt ook bij het versterklen van vroegsignaleren door
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vrijwilligers en professionals. Het is vervolgens de taak van gemeente om te zorgen voor
laagdrempelige en toegankelijke jeugdhulp, zodat ouders en jeugdigen geen drempel voelen om op
tijd om hulp vragen, of om hulp aan te nemen. Veel opvoed- en opgroeivragen horen bij het opvoeden
van jeugdigen. Vragen om hulp of een steuntje in de rug is dus heel normaal. Daarnaast moeten
jongeren anoniem om informatie en advies kunnen vragen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin, de
welzijnsconsulent en het consultatiebureau zijn zulke laagdrempelige voorzieningen voor hulp. Als
medewerkers van de (voor) school of opvang dat lastig vinden, kan de aanwezigheid van een
jeugdhulpprofessional helpen.
Ambitie
De focus bij het speerpunt ‘op tijd en zorgvuldig beginnende problemen signaleren’ ligt bij
vroegsignalering. De gemeente Houten richt zich in 2016 en in volgende jaren samen met de
maatschappelijke partners op onderstaande ambitie.




Moeilijkheden en problemen in opvoeden en opgroeien worden eerder en zorgvuldig
gesignaleerd in de leefwerelden van gezin en jeugdige.
Inzicht krijgen in wat er binnen de lichte jeugdhulp nodig is om een betere overgang te creëren
tussen sterke samenleving, preventie en lichte jeugdhulp.
Ouders weten de lichte jeugdhulp te vinden en vragen waar nodig om advies, informatie of hulp.

Randvoorwaarden
- Deskundigheidsbevordering over vroegsignalering bij professionals.
- Professionals in de jeugdhulp werken outreachend en zijn zichtbaar/ bekend op belangrijke
vindplaatsen.
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12.

Specialistisch: snel passende hulp

Waarom
Het versterken van de sterke samenleving, het preventieve veld en lichte jeugdhulp is van essentieel
belang. Op die manier ontstaan er zo min mogelijk zwaardere problemen en onveilige situaties.
Plekken als scholen en voorschoolse voorzieningen zijn belangrijke vindplaatsen, het zijn goede
plekken om problemen bij jeugdigen en gezinnen (vroeg) te zien.
De gemeente Houten vindt het belangrijk dat problemen in gezinnen en bij jeugdigen zo snel mogelijk
worden gesignaleerd en waar nodig snel en zorgvuldig effectieve en passende jeugdhulp wordt
ingezet. Voor de gezondheid en veiligheid van jeugdigen en gezinnen, en voor maatschappelijke
gezondheidseffecten.
Wat
Soms kan een gezin of jeugdige een situatie niet zelf, met hulp van hun omgeving of lichte jeugdhulp
oplossen. Of een situatie is zo urgent dat de veiligheid van het gezin of de jeugdige in gevaar komt.
Dan is er snel passende specialistische jeugdhulp nodig. Hulp is zo licht als mogelijk en zo zwaar als
nodig. Jeugdigen krijgen zoveel mogelijk passende hulp dichtbij hun omgeving, waarbij zo min
mogelijk kinderen dag en nacht in een instelling verblijven. Wanneer dit wel nodig is dan is verblijft de
jeugdige bij voorkeur in een gezinssituatie, zoals een gezinshuis of pleeggezin. Wanneer dit niet in het
belang van het kind is verblijft het kind zo kort als mogelijk in een instelling. Het is voor een jeugdige
en het gezin het beste om zoveel mogelijk in de eigen omgeving passende hulp te krijgen. De
gemeente Houten wil zwaardere vormen van zorg voorkomen door snel en zorgvuldig de meest
passende zorg in te zetten.
Het betrekken van ouders en jeugdigen bij het proces van jeugdhulp staat in de gehele jeugdsector
centraal. Ouders en jeugdigen zijn zoveel mogelijk eigenaar van het eigen plan van aanpak voor de
hulp. Professionals stellen een plan op samen met het gezin, en niet voor het gezin. Het gezin heeft
(naar vermogen) de regie over het plan van aanpak. Dit zorgt voor meer draagvlak voor de hulp of
ondersteuning. Zo is er meer kans dat ouders en jeugdigen samen met de professionals snel en
effectief het beoogde resultaat bereiken. Zodat ze hierna met minder (zware) hulp zelf weer verder
kunnen.
Specialistische jeugdhulp is niet vrij toegankelijk. Dit betekent dat er eerst een besluit van de
gemeente (Sociaal Team Houten), of een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist
nodig is. Zij bekijken of specialistische jeugdhulp echt nodig is, of dat andere hulp en ondersteuning
meer passend is. Onder specialistische jeugdhulp valt bijvoorbeeld: intensieve ambulante
hulpverlening, intensieve gespecialiseerde pedagogische thuishulp, daghulp (semi-residentiële zorg),
dag- en nachthulp (residentiële zorg) en de pleegzorg. Ook hulp voor jeugdigen met psychische
klachten of stoornissen, een verstandelijke handicap, begeleiding en persoonlijke verzorging van
jeugdigen en gesloten jeugdhulp vallen onder specialistische jeugdhulp.
In sommige situaties is het (acuut) onveilig. Dan moet er snel en zorgvuldig gehandeld worden. Ook is
bij het beschermen van jeugdigen de nazorg van belang. Wanneer de (tijdelijke) onveilige situatie is
opgelost, is het voor de jeugdige goed om weer in de thuissituatie en naar lichte jeugdhulp in de buurt
terug te gaan. Dit betekent niet dat de jeugdige er alleen voor staat. De organisaties en betrokkenen
die een rol spelen in de nazorg moeten op het juiste moment ingeschakeld worden.
Oplossingsrichtingen
Dit speerpunt legt de focus in 2016 op onderdelen van het ‘snel en zorgvuldig inzetten van de meest
passende (specialistische) jeugdhulp’. Uitgangspunt bij het speerpunt is ‘passende hulp is zo licht en
kort als mogelijk en zo zwaar en lang als nodig’. Voor dit speerpunt zijn verschillende onderdelen
belangrijk. Deze onderdelen samen vormen randvoorwaarden om het speerpunt ‘snel en zorgvuldig
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passende jeugdhulp inzetten’ te bereiken. Het gaat om veel verschillende, samenhangende
onderdelen die over de gehele (jeugdhulp)keten gaan. Hierdoor is het geheel te omvangrijk voor een
eenjarige focus in 2016. Het gaat om een meerjarige programmalijn die integraal opgepakt wordt. Wel
wil de gemeente Houten de focus leggen op een aantal ambities voor 2016 binnen dit speerpunt,
zodat hier samen met professionals en inwoners concreet aan gewerkt kan worden. In het verdere
traject van werkgroep/ actiegroep zal de ambitie verder worden ingekaderd, om tot een realistisch en
concrete ambitie te komen voor 2016. Onderdelen die belangrijk zijn om te komen tot het snel en
zorgvuldig inzetten van passende (specialistische) jeugdhulp (urgentiebepaling, sociale kaart, elkaar
leren kennen, regie, optimale routes en wederzijds vertrouwen) staan in deze paragraaf beschreven.
Deze zullen deel uitmaken van een meerjarige programmalijn.
Het inschatten hoe urgent een situatie is en welke zorg het beste past bij deze situatie, heet
urgentiebepaling. Bij een goede urgentiebepaling gaat het niet alleen om het snel inzetten van meest
passende en effectieve zorg. Het gaat er ook om dat het inzetten van passende zorg zorgvuldig
gebeurt. Zorgvuldig betekent dat professionals ouders in het hele proces goed meenemen en dat de
behoeften van het gezin en jeugdige voorop staan. Daarnaast gaat ook om zo snel en zorgvuldig
mogelijk schakelen tijdens het hulpverleningsproces. Als het nodig is, moeten gezinnen en jeugdige
snel en zorgvuldig passende specialistische hulp krijgen. En voor die gezinnen en jeugdige die met
minder specialistische jeugdhulp verder kunnen, is er genoeg passende lichte jeugdhulp.
Kennis van de sociale kaart speelt ook een belangrijke rol in dit speerpunt. De sociale kaart is een
overzicht van bestaande jeugdhulp en ondersteuning voor gezinnen en jeugdigen die in de gemeente
Houten wonen. Ten eerste is het belangrijk dat ouders en jeugdigen in de gemeente Houten weten
waar ze terecht kunnen als ze behoefte hebben aan informatie of advies en als ze vragen of
problemen hebben. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Als zij eerder
problemen signaleren en om hulp (durven) vragen, kan erger worden voorkomen. Ten tweede is het
belangrijk dat professionals weten welke jeugdhulp, expertise en ondersteuning er lokaal beschikbaar
is. Deze kennis is nodig om de meest passende zorg zo snel, zorgvuldig en dichtbij mogelijk in te
kunnen zetten voor die gezinnen en jeugdigen die dit nodig hebben.
Verder is het belangrijk dat professionals elkaar beter weten te vinden en elkaar leren kennen. Dit
helpt professionals om goed te kunnen samen werken. Deze samenwerking is erg belangrijk voor
gezinnen met meerdere problemen, de multiproblem gezinnen. Hoe beter en efficiënter professionals
samenwerken en hoe beter professionals de hulp rondom het gezin kunnen uitvoeren. En hoe beter
gezinnen en jeugdigen in positie worden gebracht om (naar vermogen) regie te nemen over het plan
voor de hulp en gebruik te maken van de eigen kracht. Dit zorgt ervoor dat deze gezinnen hulp krijgen
die gebruik maakt van de eigen kracht, past bij wat zij nodig hebben en goed op elkaar aansluit. Het
is duidelijk dat professionals vanuit verschillende expertises en organisaties elkaar nodig hebben en
samen moeten werken. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen het sociaal team, huisartsen,
onderwijs, SAVE en een jeugdhulpaanbieder. Doordat er bij sommige gezinnen verschillende partijen
betrokken zijn, is het van belang dat duidelijk is wie de regie heeft. Dit gaat over weten en bewust zijn
als professional van wanneer welke partijen te betrekken of consulteren. En het inzicht hebben om als
professional op tijd de juiste informatie te delen.
In het kader van dit speerpunt is er ook behoefte tot het verkennen van optimale routes ter
bevordering van efficiënte jeugdhulp. En het maken van afspraken rondom dit proces. Ook in de open afschaling van jeugdhulp (‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’) zijn goede contacten en
samenwerkingsafspraken nodig. Het verkennen van de meest optimale routes voor jeugdhulp, vraagt
flexibiliteit van professionals en organisaties. De mogelijkheid en openheid om buiten bestaande
kaders te denken en te kunnen handelen. Want elk gezin en elke jeugdige is anders en heeft andere
passende hulp nodig. Het is dus van belang dat er genoeg ruimte is voor maatwerk.
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Ook speelt wederzijds vertrouwen tussen professionals en ouders en jeugdigen en een open
houding een grote rol bij alle aandachtspunten beschreven onder dit speerpunt. Het vertrouwen in
elkaar, elkaar durven te betrekken en te bevragen bij moeilijke situaties. Om dit te bereiken is het goed
om een gemeenschappelijke sfeer en professionaliteit te ontwikkelen waarin ouders, professionals en
beleid elkaar vertrouwen en elkaar scherp kunnen (en durven) houden.
Ambitie
Het speerpunt omvat veel verschillende onderdelen, te veel om in één jaar aan te pakken. Alle
onderdelen dragen bij aan het snel en zorgvuldig inzetten van passende hulp. Voor 2016 moet een
keuze worden gemaakt waar extra inzet op te plegen. De werk- of actiegroep werkt onderstaande
ambities uit in concrete en haalbare doelen voor 2016. Zodat er stapsgewijs resultaten worden
behaald richting deze ambities.





Ouders en jeugdigen in de gemeente Houten weten waar ze terecht kunnen als ze
behoefte hebben aan informatie of advies over opvoeden en opgroeien en als ze vragen
of problemen hebben.
Ouders en jeugdigen kunnen bij zorgen en problemen zo snel mogelijk terecht. Er zijn zo
min mogelijk wachtlijsten bij het sociaal team Houten en bij jeugdhulpaanbieders.
Het is voor ouders en jeugdigen duidelijk wie hun contactpersoon is als zij vragen
hebben over een jeugdhulptraject en het is voor hen duidelijk welke professional de
regiefunctie uitvoert.
Gezinnen en jeugdigen worden in positie gebracht en in hun eigen kracht gezet. Zij
krijgen hulp dat gebruik maakt van hun eigen kracht. De hulp past bij wat zij nodig
hebben. Wanneer een jeugdige of gezin verschillende soorten hulp ontvangen, sluit deze
hulp goed op elkaar aan.

Om de ambitie te kunnen bereiken, zijn een aantal randvoorwaarden voor de professional nodig. Deze
staan hieronder beschreven.











Professionals weten welke jeugdhulp, expertise en ondersteuning er lokaal in de gemeente
Houten beschikbaar is.
Professionals kennen de sociale kaart van de jeugdhulp voor gezinnen en jeugdigen in
Houten
Professionals ontmoeten elkaar en weten hoe ze elkaar in de praktijk kunnen aanvullen en
versterken.
Professionals weten welke routes zij moeten nemen bij het inzetten van jeugdhulp
Er zijn afspraken gemaakt over samenwerking.
De Houtense routes
Partijen werken samen om jeugdhulp zo dichtbij en passend mogelijk aan te bieden, waardoor
zwaardere vormen van jeugdhulp minder vaak of minder lang nodig zijn.
Het is duidelijk voor professionals wie wanneer de regiefunctie heeft in een jeugdhulptraject.
Professionals hebben kennis en vaardigheden in het omgaan en uitvoeren van de regiefunctie
Activeren en stimuleren van doelstellingen professionalisering jeugdhulp, cultuur en
wederzijds vertrouwen.
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13.

Snijvlak Onderwijs-Jeugdhulp: één gezin één plan

Waarom
Jeugdigen de kans geven het beste uit zichzelf te halen, ieder naar zijn of haar vermogen. Hiertoe is
het nodig om ouders en kinderen niet alleen te betrekken, maar ook in positie brengen. Dat is het
gezamenlijke doel van de gemeente Houten en het onderwijs in Houten. De gemeente is
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het onderwijs moet passend onderwijs bieden voor elke leerling.
Soms heeft een jeugdige extra ondersteuning op school nodig en jeugdhulp thuis of in de school. De
gemeente en het onderwijs werken in dat geval samen om met ouders, jeugdige en leerkrachten een
onderwijs-zorgarrangement (één gezin, één plan) op te stellen die past bij de situatie van de
jeugdige. Zodat de jeugdige het beste uit zichzelf kan halen. Zo wordt gebouwd aan een sterke
samenleving waaraan ieder zijn bijdrage levert.
Wat
Het doel van één gezin, één plan is te komen tot één plan van aanpak voor het hele gezin. Soms zijn
meerdere vrienden, buren, familieleden, vrijwilligers en professionals nodig om een gezin of jeugdige
te ondersteunen. Bijvoorbeeld voor ondersteuning op school en ondersteuning thuis. Of voor
verschillende gezinsleden. Eén gezin, één plan zorgt voor overzicht van wie wanneer wat doet. En
ondersteunt het gezin bij het nemen van regie. Voor ouders en de jeugdige is het belangrijk dat de
betrokkenen bij het gezin, zoveel mogelijk afgestemd werken. Bijvoorbeeld op dezelfde manier of in
aanvulling op elkaar. En dat met het gezin en haar netwerk wordt samengewerkt om de gestelde
doelen te bereiken. Op dit moment is deze manier van werken nog niet vanzelfsprekend. Om dit te
bereiken zijn afspraken en vaardigheden nodig op het gebied van signaleren, verbinden,
samenwerken, regisseren en innoveren. Natuurlijk altijd samen met het gezin en gericht op
ontwikkeling en zelfstandigheid van de jeugdige en het gezin. Een leerling groeit op in een gezin, gaat
naar school, gaat naar een (sport)vereniging of naar een leerwerkbedrijf. De kunst is om de
verschillende leefwerelden van jeugd met elkaar in contact te brengen en te verbinden om duurzaam
problematiek van kind en gezin aan te pakken.
Inmiddels zijn er goede voorbeelden van kinderen die met een onderwijs-zorgarrangement binnen het
regulier onderwijs hun weg vinden. Kinderen die anders aangewezen zouden zijn op speciaal
onderwijs. Denk aan een kind met syndroom van Down in een reguliere basisschool, een kind met
autisme dat onder intensieve begeleiding regulier onderwijs volgt (deels in de klas en deels via een
webchair) en een kleuter met een fysieke beperking die onder schooltijd op ieder moment persoonlijke
verzorging kan krijgen tot zijzelf oud en zelfstandig genoeg is zichzelf te verzorgen.
‘Het verschil werd gemaakt door een moeder die als een leeuwin vocht voor haar kind en de
wilskracht van een directeur, een intern begeleider en een leerkracht.’

De professionals op de werkvloer zijn betrokken en gedreven om het verschil te maken voor de
jeugdige die extra ondersteuning nodig heeft. Ze zijn bereid om zich hiervoor in te spannen en
proberen niet alleen de beperkingen te zien, maar juist de mogelijkheden om tot een (innovatieve)
oplossing te komen. Ook hebben ze de moed om nieuwe mogelijkheden te verkennen en te
ontwikkelen samen met ouders.
Wat beter kan en moet zijn de verbinding, de regie en snelheid van handelen. Het voorjaar van 2015
stond in het teken van contact leggen en elkaar weten te vinden. Nieuwe mensen met nieuwe rollen
en verantwoordelijkheden moesten elkaar opnieuw weten te vinden. Nu is er behoefte aan een
samenhangende aanpak, gericht op een duidelijke rolverdeling tussen het sociaal team en de
samenwerkingsverbanden, vroegsignalering, kennisdeling, coördinatie en regie, handelingssnelheid
en het verbinden van de verschillende leefwerelden van jeugdigen.
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Oplossingsrichtingen
Met name twee zaken staat het succesvol gebruiken van één gezin één plan in de weg. Enerzijds is er
beperkte ruimte om financiële kaders van het onderwijs los te laten en te experimenteren met
innovatieve geïntegreerde arrangementen. Arrangementen die echt op de specifieke situatie van de
leerling zijn aangepast, liefst binnen het regulier onderwijs. Dit heet maatwerk. Dit vraagt om
procesevaluatie en reflectie op de casuïstiek door partners onderwijs, gemeente en jeugdhulp. Daaruit
kunnen lessen worden getrokken voor innovatie. Partners spreken soms nog een andere taal vanuit
een verschillende cultuur. Er is nog teveel sprake van twee werelden. De jeugdhulp en het onderwijs.
Vragen worden nog teveel vanuit het aanbod besproken. Gesprekken over ‘regie’ komen vaak uit bij
de vraag ‘Wie is verantwoordelijk?’ of ‘Wiens budget betreft dit?’ Het is belangrijk om ondersteuning
(zorg of onderwijs) aan jeugd als een investering te zien, in plaats van als een bekostigingsvraagstuk.
Dit gesprek zou handelingsgericht moeten leiden tot een afspraak over wie de voortgang bewaakt en
de coördinatie op zich neemt. Daarnaast geldt in veel van de gevallen dat ieder eigenaar is van een
deel van de oplossing.

‘De mogelijkheid bieden om te ontwikkelen en te leren, biedt de opening voor kinderen om een uitweg
te vinden uit de problemen die zij ervaren. Daarmee investeer je in kinderen die vastlopen en biedt je
ruimte voor beweging.’

Wat anderzijds meer aandacht verdient is de gezamenlijke focus en actiegerichtheid op de
ontwikkeling van het kind. Ook als de oorzaak van de hulpvraag in de thuissituatie ligt, is het
belangrijk dat het kind hulp krijgt om toe te komen aan ontwikkeling en ontplooiing in de klas. Een
meersporenbeleid is dan gewenst. Onderwijs ervaart soms dat de benadering vanuit de hulpverlening
in eerste instantie vooral gericht is op de omgevingsproblematiek van het kind, vaak het
achterliggende probleem. En pas later op de hulpvraag van het kind en de symptomen die het kind
daarbij laat zien. Het is goed dat men zich richt op de vraag achter de vraag, de kwaal aanpakt in
plaats van de symptomen te bestrijden. Onbedoeld zet dit soms de ontwikkeling van het kind op
school in de wacht.
Specifiek is aandacht gevraagd voor het arrangement voor jeugdigen met een psychiatrische en/of
gedragsproblematiek. De begeleiding van deze kinderen vergt een goede samenwerking tussen
school en ouders, gericht op eenduidigheid en continuïteit. Zo is één van de succesfactoren in het
genoemde voorbeeld van het kind met autisme, waarvan de begeleider op school ook de begeleider
thuis is. Onderwijs geeft aan behoefte te hebben aan specialistische ondersteuning vanuit jeugdhulp
in de klas.
Ambitie
 Gedeelde aangescherpte focus op ontwikkeling van het kind
 Prioriteit stellen bij monitoring en evaluatie
 Gedeelde focus en prioriteit verankeren in Beleidskader Jeugd en Onderwijs Houten en
inbrengen tijdens het OOGO over de ondersteuningsplannen van samenwerkingsverbanden
 Verkennen mogelijkheden om Onderwijsexpertisecentrum in een passende vorm partner te laten
zijn van het sociaal team om letterlijk te verbinden en investeren in ontwikkeling van jeugd.
 Verkennen mogelijkheden extra ondersteuning voor onderwijs voor de doelgroep jeugd met een
psychiatrische en/of gedragsproblematiek.
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14.

Kleine doelgroep: 18min 18plus

Inleiding
In het meerjarig beleid dient een gemeente te laten zien dat ze oog heeft voor de behoeften van kleine
doelgroepen. Dit is opgenomen in de Jeugdwet. De formele definitie van kleine doelgroepen is
‘doelgroepen die hoog-specialistische zorg nodig hebben’. Daarbij gaat het per regio om maximaal
tientallen jongeren. In de inkoop is op basis van de historische zorgvraag zorg ingekocht, om op die
manier voldoende aanbod in kwantiteit en kwaliteit in te kopen voor kleine doelgroepen. Daarnaast is
er in 2015 de mogelijkheid om buiten de gecontracteerde aanbieders maatwerk toe te passen door
gebruik te maken van een persoonsgebonden budget. Op basis van de ervaringen in 2015 worden
producten (en aanbieders) toegevoegd aan de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders om voor iedere
hulpvraag een passend aanbod te kunnen samenstellen.
De gemeente Houten kiest er in dit beleidskader voor de term ‘kleine doelgroep’ breder op te vatten.
Namelijk ‘een relatief kleine groep jeugdigen in een specifieke situatie of met een specifiek probleem,
die speciale ondersteuning of hulp behoeven en deze niet krijgen omdat deze ondersteuning of hulp
niet te krijgen is binnen het reguliere aanbod (geen aanbod of onvoldoende expertise), deze
doelgroep onzichtbaar is of deze doelgroep om een andere reden tussen wal of schip valt.’ Enkele
voorbeelden van kleine doelgroepen zijn jeugdigen met ernstige psychiatrische stoornissen, jeugdigen
met een meervoudige lichamelijke beperking, jeugdigen in pleeggezinnen of jongeren met zorg en
ondersteuning die 18 jaar worden.
Wat
De komende drie jaar legt de gemeente Houten de focus op één kleine doelgroep binnen jeugd en
onderwijs. Voor het komende jaar heeft de gemeente Houten gekozen voor de doelgroep van
jongeren met zorg en ondersteuning die 18 jaar worden. Het gaat om de doelgroep 18min 18plus
waarbij discontinuïteit van hulp dreigt en/of er is geen passende hulp beschikbaar als zij 18 jaar
worden.
Waarom
Jongeren en jongvolwassenen met een stoornis, ontwikkelingsachterstand, beperking, een lastige
persoonlijke omgeving, psychische problemen of verslavingsproblematiek zijn kwetsbaar. De jongeren
(18min) en jongvolwassenen (18 plus) die zorg en ondersteuning nodig hebben, hebben vaak
problemen in meerdere leefgebieden. Zij hebben bijvoorbeeld problemen rondom (verzuim in het)
onderwijs, werk en inkomen, dagbesteding, schulden en huisvesting. Juist voor deze kwetsbare
jongeren is het belangrijk dat de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, doorloopt. Ook als zij 18
worden en niet meer onder Jeugdwet vallen, maar onder de zorgverzekeringswet of wmo. Ook de
jongeren die van de jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-ggz) naar de volwassen ggz doorstromen
behoren tot deze doelgroep.
Elke jeugdige en jongvolwassene heeft talenten en verdient de kans om zich te ontwikkelen naar
vermogen. Adolescenten leren een vak, studeren of werken. Ontwikkelen hun identiteit, gaan (nieuwe)
relatie en vriendschappen aan, gaan zelfstandig wonen en leren budgetteren. Ook kwetsbare
jongeren doen dit. Of willen hier graag aan meedoen. Juist in deze levensfase is hulp en
ondersteuning vaak van groot belang. Geen jongere of jongvolwassene mag tussen wal en schip
vallen.
Doordat deze doelgroep vaak meerdere problemen heeft en in een overgangsfase zit, krijgen zij te
maken krijgt met allerlei regels en wetgeving binnen het sociale domein. Ook lijkt er niet altijd de
meest passende (lichte) hulp voor deze kwetsbare doelgroep beschikbaar te zijn. Daardoor wordt
zware ondersteuning langer ingezet dan nodig. Of wordt er niet afgeschaald en stopt de
ondersteuning. Om die reden is voor de kleine doelgroep 18min 18plus gekozen.
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Oplossingsrichtingen
In 2016 heeft de gemeente Houten extra aandacht voor de kleine doelgroep jongeren met zorg en
ondersteuning in de overgang naar jongvolwassenen (18min 18plus) Hieronder staat beschreven wat
het speerpunt inhoudt en welke onderdelen hierbij belangrijk zijn.
Een van de onderdelen van dit vraagstuk is het bieden van doorlopende zorg voor deze kwetsbare
jongeren en jongvolwassenen, ook wel continuïteit van zorg genoemd. Het is belangrijk dat jongeren
die jeugdhulp krijgen ook passende hulp krijgen als ze 18 worden. En dat deze hulp goed op elkaar
aansluit, zodat de jongvolwassene samen met de professionals zo snel mogelijk het beoogde
resultaat behalen. Ook passende hulp voor deze doelgroep is belangrijk voor het speerpunt. In de
praktijk zijn er op dit moment een aantal hindernissen die het moeilijk maken om passende zorg op
maat te bieden aan deze doelgroep. Er moet meer ruimte zijn voor professionals om samen met de
jongeren of jongvolwassene out-of-the-box oplossingen te bedenken en flexibele zorg in te zetten
(maatwerk).Zodat elke jongere en jongvolwassene de meest passende (lichte) hulp krijgt, ook als dit
aanbod er nog niet is.
Voor de begeleiding van deze doelgroep van school naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding is in
het najaar van 2015 een bovenregionaal convenant ‘Uitstroom en toeleiding jongeren
Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs naar arbeid of dagbesteding’ gesloten. Hierin zijn
verantwoordelijkheden van gemeenten, onderwijs, RMC en WIL voor deze doelgroep uitgewerkt. Het
is belangrijk om hierbij aan te sluiten.
Ambitie
- Jongeren en jongvolwassenen in de doelgroep 18min 18plus krijgen zoveel mogelijk de
meest passende (lichte) hulp. Hiervoor is het nodig om flexibele en creatieve oplossingen
voor de doelgroep 18min 18plus uit te werken. Ook zijn stappen nodig om flexibeler om te
gaan met beschikbare behandeltrajecten.
- Een uitbreiding van een passend aanbod (lichtere) jeugdhulp voor de doelgroep in de
overgang van jongere naar jongvolwassene.
- Een betere aansluiting van Jeugdhulp en volwassenzorg uit de Wmo.
Randvoorwaarden
- Toewerken naar integraliteit en ontschotting in het sociale domein.
- Meer ruimte voor de professionals om flexibele en creatieve oplossingen in te zetten voor de
doelgroep 18min 18 plus.
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Bijlage 1 Aantallen en spreiding jeugd Houten
In het figuur hieronder is te zien wat de spreiding is van de leeftijdsgroepen jeugdigen 0-3 jaar, 4-12
jaar, 13-17 jaar en 18-23 jaar in de gemeente Houten. Hoe meer gekleurde stippen, hoe meer
jeugdigen uit een leeftijdsgroep in dat gedeelte van de gemeente Houten wonen.

Figuur 17 Aantallen en spreiding jeugd Houten
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Bijlage 2 Samenvatting uitkomsten vragenlijsten
Samenvatting onderzoek speerpunten ’ specialistische ondersteuning’ en ‘preventie’: professionals,
ouders en jongeren aan het woord.
Voor ieder van de zes speerpunten is een top vijf/zes speerpunten opgesteld in een bijeenkomst door
jeugdhulp- en onderwijsprofessionals (Transitiecafé). Op het gebied van preventie is ouders en
jongeren vervolgens uit gemeente Houten om input gevraagd, om te komen tot één speerpunt. Op
het gebied van specialistische ondersteuning is jeugdzorgaanbieders om hun mening gevraagd. Met
behulp van een online vragenlijst voor ouders, jongeren en jeugdhulp- en onderwijsprofessionals is
gevraagd naar hun mening: welke van deze speerpunten vinden zij het belangrijkst?
Middels het adressenbestand van de gemeente zijn 208 jeugdhulpprofessionals benaderd door een
directe e-mail met het verzoek tot het invullen van de vragenlijst, waarvan 52 de vragenlijst hebben
ingevuld. De ouders en jongeren zijn benaderd via meerdere kanalen: de facebookgroep van Houten
met 7022 leden en via Van Houten & Co en Shine. Zij maakten kans op een bioscoopbon voor twee
personen wanneer zij de vragenlijst invulden. De demografische gegevens van de ouders (94) en
jongeren (91) zijn te zien in onderstaande tabel.
Geslacht

Gemiddeld
e leeftijd

Wijk

Ouders
(n=94)

85 %
vrouw

40 jaar

49 % Noord
51 % Zuid

Jongeren
(n=91)

82 %
meisje

17 jaar

50 % Noord
46 % Zuid
1 % Schalkwijk
3 % ‘t Goy

Gemiddeld
aantal
kinderen
2

Opleidingsniveau/onderwijs

Basisschool
VMBO
Havo
MBO
HBO
Universiteit
Gepromoveerd
College de Heemlanden
Hogeschool Utrecht
Houtens
Wellant College
ROC Midden NL
Geen
De Passie
O. R. S. Lek en Linge
MBO Utrecht
Overig

1%
7%
7%
31%
34%
19%
1%
27 %
12 %
10 %
7%
7%
11 &
3%
2%
2%
19 %

Tabel 2 Demografische gegevens van de respondenten van het onderzoek speerpunten ‘preventie’

Hieronder worden de bevindingen van het onderzoek beschreven:
Specialistische ondersteuning
Aan jeugd-, en onderwijsprofessionals is gevraagd in welke volgorde de speerpunten op het gebied
van specialistische zorg moeten worden aangepakt. Het resultaat was duidelijk: 69 % vindt dat het
speerpunt “snel de juiste zorg inzetten” het eerst moet worden aangepakt: de urgentie van de zorg
moet snel worden bepaald en er zijn niet meer schakels dan nodig is. Daarna vinden zij het belangrijk
dat de speerpunten “vraaggericht werken en samenwerken met de cliënt” en “de sociale kaar is voor
iedereen helder” worden aangepakt. De professionals gaven aan het naast deze speerpunten ook
belangrijk te vinden en er behoefte aan te hebben dat de kennis en expertise van specialisten
betrokken wordt in de triage, dat er meer met hen wordt samengewerkt en er bij hen geïnformeerd of
geconsulteerd wordt.
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Preventie
Ouders en jongeren zijn het op gebied van preventie het bijna volledig eens. De eerste focus moet
volgens hen liggen bij ‘kinderen en jongeren die gepest zijn of worden’ (80 % ouders en 77%
jongeren). Daarna vinden zij het belangrijk dat er preventie gezet wordt op kinderen uit arme
gezinnen. Hoewel ouders het tot slot belangrijk vinden dat ‘jongeren die moeite hebben met het
voortgezet onderwijs’ extra preventieve aandacht krijgen, vinden de jongeren dat’ jeugdige
asielzoekers’ deze preventieve aandacht meer behoeven.
Sterke pedagogische samenleving
Wat betreft het bewerkstelligen van een sterke pedagogische samenleving denken ouders dat “een
bijeenkomst in de buurt met ouders om kennis te maken” van alle gegeven opties het meest kan
helpen, namelijk 61,7%. Gevolgd door “jongeren doen vrijwilligerswerk in de buurt” (59,5 %). En op de
derde plek “ouders doen vrijwilligerswerk in de buurt” (53, 2 %). Ouders waren het minst enthousiast
over een WhatsApp adviesgroep met en voor ouders. Ouders blijken echter minder bereid zelf een
bijdrage te leveren of gebruik te maken van de genoemde activiteiten: het meest positief werd er
gereageerd op de optie om een bijeenkomst met ouders over opvoedthema’s bij te wonen, 35%. Men
is het minst positief over een WhatsApp groep, slechts 18 % heeft aangegeven hier gebruik van te
zullen maken.
Jongeren geven aan het vooral helpend te vinden als ze hun directe naasten om hulp kunnen vragen
wanneer het gezin hulp nodig heeft. Daarna gaan ze het liefst naar hun buren. Ze staan er voor open
advies te geven aan andere jongeren via een WhatsApp groep (75 %), in een jongerenloket advies te
geven (48%) of praktisch te helpen (47%).
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Bijlage 3 Inspraak en keuze speerpunten 2016
Voor dit beleidskader is gewerkt ‘van buiten naar binnen’. Deze bijlage is een aanvulling op de
beschrijving in het hoofdstuk ‘van buiten naar binnen’.
Per categorie (preventie, lichte jeugdhulp, specialistische jeugdhulp en bescherming, snijvlak
onderwijs- jeugdhulp, kleine doelgroep) staan in onderstaande paragrafen aan aantal onderdelen
beschreven. De gemeente Houten stelde van te voren kaders waaraan de speerpunten moesten
voldoen. De gemeente Houten heeft de speerpunten die de deelnemers aan hebben gegeven in de
startbijeenkomst later getoetst aan deze kaders. Wanneer een speerpunt hier niet aan voldeed, heeft
de gemeente Houten deze niet opgenomen in de top 5. Dit kader staat per speerpunt beschreven.
Ook staat per speerpunt de shortlist beschreven. Om vervolgens te benoemen in welke overleggen
deze zijn voorgelegd.
Preventie (pesten)
Hieronder is aangegeven aan welk kader het speerpunt pesten moet voldoen.
Kader
Het speerpunt richt zich vooral op het voorkomen van (het groter worden van) een probleem bij een
specifieke doelgroep van ouders en jeugdigen. Het gaat om een doelgroep met lichte problemen
welke de inzet van preventie kan voorkomen of verkleinen. Hierbij gaat het om jeugdigen die een
hoger risico hebben op problemen vanwege omgevingsfactoren of ontwikkelingsachterstand.
Hieronder valt niet de doelgroep die door kindfactoren (bijvoorbeeld psychische problemen)
moeilijkheden ondervindt.
Tijdens de startbijeenkomst hebben professionals speerpunten aangegeven. Hierna zijn deze
speerpunten getoetst aan het kader. Hieronder staat de top 5 die hierna is ontstaan (de shortslist).
 Jeugdigen met een taalachterstand
 Jeugdigen die te maken krijgen met een (v)echtscheiding
 Jeugdigen die gepest worden
 Jeugdigen uit bestandgezinnen en stille armoede
 Jeugdigen van ouders met psychiatrische problematiek
Deze top 5 is in een vragenlijst voorgelegd aan ouders en jongeren (zie Bijlage 2). Ook is deze top 5
voorgelegd in een overleg met diverse voorschoolse voorzieningen, kinderopvang en buitenschoolse
opvang. De gemeente Houten heeft deze input naast elkaar gelegd en op basis hiervan het speerpunt
‘jeugdigen die pesten of gepest worden’ gekozen.
Lichte jeugdhulp (er vroeg bij zijn)
Hieronder is aangegeven aan welk kader het speerpunt moet voldoen.
Dit speerpunt gaat over lichte jeugdhulp aan kwetsbare gezinnen en jeugdigen. Het speerpunt richt
zich op het onderwerp waar volgens ouders en professionals meer aandacht voor moet zijn in de
gemeente Houten om betere lichte jeugdhulp te kunnen bieden aan jeugdigen en gezinnen die het
nodig hebben.
Tijdens de startbijeenkomst hebben professionals speerpunten aangegeven. Hierna zijn deze
speerpunten getoetst aan het kader. Hieronder staat de top 5 die hierna is ontstaan (de shortslist).
 Meer kennis van de ‘sociale kaart’. Professionals kennen het jeugdhulp aanbod in de
gemeente Houten.
 Kortere keten, zodat ouders en kinderen niet steeds bij ‘nul’ hoeven te beginnen.
 Vroegtijdig doorpakken bij zorgmijders.
 Helderheid over het eigenaarschap (regie) van de ondersteuning.
 Lichtere ondersteuningsmogelijkheden in de basiszorg, voor een sterkere basis.
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6

Advies over deze top 5 is besproken is gevraagd aan de ‘Satelliet Jeugdhulp’ . De keuze is gemaakt
7
door de begeleidingsgroep sociaal team Houten . De belangrijkste kernbegrippen die zijn gekozen uit
de speerpunten: vroegtijdig, korte keten, sterke basis van lichte ondersteuning. Daarop is een nieuw
speerpunt ontstaan, namelijk ‘op tijd en zorgvuldig signaleren van (beginnende) problemen, waarbij
specialisten kennis over dragen aan signaleerders en aanwezig zijn in de basisvoorzieningen.’
Specialistische jeugdhulp en bescherming (snel passende hulp)
Hieronder is aangegeven aan welk kader het speerpunt moet voldoen.
Specialistische jeugdhulp is hulp en zorg die niet vrij toegankelijk is, hiervoor is een beschikking
nodig. Het speerpunt richt zich op de vraag welke verbetering of verandering met de hoogste prioriteit
nodig is om specialistische zorg aan kwetsbare jeugdigen zo passend, snel en licht mogelijk te
bieden, waarbij het netwerk wordt betrokken en eigen mogelijkheden benut.
Tijdens de startbijeenkomst hebben professionals speerpunten aangegeven. Hierna zijn deze
speerpunten getoetst aan het kader. Hieronder staat de top 5 die hierna is ontstaan (de shortslist).
 De sociale kaart moet voor iedereen helder zijn. Ook moet de sociale kaart up to date worden
gehouden.
 De juiste zorg moet snel worden ingezet/ urgentie van zorg bepalen.
 Jeugdhulpaanbieders werken allen vraaggericht d.w.z. in samenwerking met de cliënt,
afgestemd op zijn behoefte en wensen en met zijn actieve betrokkenheid.
 De regie moet liggen bij 1 aanspreekpunt gedurende het hele zorgtraject.
 In 1 gezins1plan is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.
Deze top 5 is voorgelegd aan alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders door middel van een
vragenlijst (zie bijlage 2 voor de uitkomsten van het onderzoek). De respondenten hebben gekozen
voor het tweede speerpunt. Het speerpunt is verder uitgediept met de ‘Satelliet jeugdhulp’, het
netwerk gezinsvormen Houten (in oprichting) en in het panelgesprek. Daarop is de formulering van het
speerpunt iets aangepast.
Snijvlak onderwijs- jeugdhulp (één gezin, één plan)
Hieronder is aangegeven aan welk kader het speerpunt moet voldoen.
Het mogelijke speerpunt is gericht op het snijvlak tussen onderwijs en jeugdhulp. Het lost een
probleem op en heeft betrekking op kwetsbare jeugdigen in het onderwijs. Verder moeten
professionals in het onderwijs en de jeugdhulp invloed hebben op (het oplossen van) het probleem.
Tijdens de startbijeenkomst hebben professionals speerpunten aangegeven. Hierna zijn deze
speerpunten getoetst aan het kader. Hieronder staat de top 5 die hierna is ontstaan (de shortslist).
 Verbinden leefwerelden jeugdigen
 Onderwijszorgarrangement 4-18 jaar met geïntegreerd proces en aanbod
 Geen zorgarrangement, maar integraal ontwikkelarrangement
 Ambulante ondersteuning aan leerkracht en leerling vanuit zorg i.p.v. onderwijs
 Preventie thuiszitters en teruggeleiden thuiszitters
Deze speerpunten zijn voorgelegd in het ‘Strategisch beraad Jeugd (SBJ)/ Lokaal educatieve agenda
(LEA). Op basis hiervan is het speerpunt ‘1 gezin 1 plan / onderwijs-zorgarrangement’ gekozen.
Kleine doelgroepen (18min 18plus)
Hieronder is aangegeven aan welk kader het speerpunt moet voldoen.
6

De ‘satelliet jeugdhulp’ is onderdeel van het Houtense model voor cliënt- en burgerbetrokkenheid. De themagerichte
satellieten zijn vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein.
7
de moederorganisaties van de sociaal teamleden plus belangrijke partners in de tweede ring van jeugdhulp en Wmo
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Het gaat bij dit speerpunt om een relatief kleine groep jeugdigen in een specifieke situatie of met een
specifiek probleem, die speciale ondersteuning of aandacht behoeven. Deze aandacht is nodig
omdat zij deze ondersteuning (nog) niet voldoende krijgen binnen het reguliere aanbod (geen aanbod
of onvoldoende expertise), omdat deze doelgroep niet goed zichtbaar is of omdat deze doelgroep om
een of andere reden tussen wal of schip valt.
Tijdens de startbijeenkomst hebben professionals speerpunten aangegeven. Hierna zijn deze
speerpunten getoetst aan het kader. Hieronder staat de top 5 die hierna is ontstaan (de shortslist).
 Jeugdigen met ernstige gedragsstoornissen
 Jeugdigen van ouders met psychische- en verslavingsproblematiek
 Jeugdigen van gescheiden ouders
 Jongeren/ jongvolwassenen 18-23 jaar met zorgvraag
 Nieuwkomers/vluchtelingen
Op basis van signalen uit de praktijk en de aansluiting bij bestaande projecten is gekozen voor de
doelgroep ‘jongeren/ jongvolwassenen 18-23 jaar met een zorgvraag’. Dit speerpunt is uiteindelijk zo
verwoord als ’18 min 18 plus’ (passende hulp en doorlopende zorg voor de doelgroep 18min 18plus).
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Bijlage 4 Samenhang en positie beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018

Figuur 18 Samenhang en positie beleidskader jeugd & onderwijs 2016-2018
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Bijlage 5 Taken en beleid jeugd & onderwijs
De onderwerpen die cursief staan weergegeven vallen niet, of niet uitsluitend onder het beleidsterrein
jeugd & onderwijs bij de gemeente Houten. Over een deel van de bijbehorende beleidsdocumenten
moet nog worden besloten in 2016.
Onderwerp

Beleidsdocument

Opvang en voorschool
Peuterscholen
Kinderopvang
VVE en onderwijsachterstanden

Handhavingsbeleid kinderopvang
-

Onderwijs
Brede school
Onderwijshuisvesting en gymnastiekonderwijs
Leerplicht en VSV
Leerlingenvervoer
Afstemming LEA OOGO
Passend onderwijs
Preventie & sociale steun
Vroegsignalering
Jongerenwerk
Sociale steun, maatjesprojecten en mantelzorg
Groepsaanbod
Informatie en advies
Centrum voor Jeugd en Gezin
Lichte jeugdhulp
Toegang
Sociaal Team
Specialistische jeugdhulp
Kinderen met een beperking
Jeugd- en opvoedhulp
Jeugd- Geestelijke Gezondheidszorg
Landelijke voorzieningen
Specifieke taken jeugdwet
Gezond opgroeien
Preventie en gezondheidsbevordering

Beleid onderwijshuisvesting 2014-???
Leerplicht = verordening/beleid? VSV apart
beleid/plan van aanpak?
Herziene verordening leerlingen- en
doelgroepenvervoer (planning 2016)
Convenant?

Programmalijn preventie 0-100 jaar (werktitel,
planning 2016)
Opdracht CJG 2016 (besluit 2016)

Sociaal Team Houten: uitgangspunten en plan van
aanpak 2016 en 2017

(Verwijsindex)
Gezond in Houten. Nota lokaal gezondheidsbeleid
2014-2017
Uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning is de
basis

Jeugdgezondheidszorg
Bescherming en veiligheid
Dwang en drang (kinderbescherming en
jeugdreclassering)
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig

Plan van aanpak Veilig Thuis Houten
(planning 2016)
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Thuis en Meldcode HG en KM)
Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling
Kleine doelgroepen
18 min 18 plus

Actieplan opvang en integratie statushouders
(besluitvorming 2016)

Statushouders
Wonen, Werk en Inkomen
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Lekstroom Werkt (in ontwikkeling)
Uitvoeringsplan WIL
Jeugdwerkloosheid
Schuldhulpverlening
Jongerenhuisvesting
Vrijetijd
Sport
Cultuur
Clubs/verenigingen
Spelen
Uitgaan/Evenementen
Jongerenparticipatie en communicatie
Jongerenparticipatie en communicatie
Overig
Veiligheid
Privacy
WMO

Woonvisie (besluitvorming 2016)
Sportvisie (besluitvorming 2016)
Cultuurnota (planning 2016)
Geen specifiek beleid

Notitie Cliënt- en Burgerbetrokkenheid- Het
Houtense model
-

Integraal VeiligheidsPlan 2016-2019 (IVP)
Beleidsdocument lokale persoonsgerichte
aanpak (planning medio 2016)
Nota + reglement sociaal team
WMO Beleidskader 2015- 2018

Tabel 3 Onderwerpen jeugd & onderwijs en de actuele bijbehorende beleidsdocumenten
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Bijlage 6 Wettelijke taken jeugd & onderwijs
Jeugdwet

Figuur 19 De beleidsmatige en uitvoerende taken met betrekking tot jeugd & onderwijs in de jeugdwet

Relevante wetten
Naast de jeugdwet zijn er andere wetten relevant voor het jeugd & onderwijs in de gemeente Houten.
Zoals de Wet Publieke Gezondheid (o.a. jeugdgezondheidszorg), de Wet Kindervang, de Wet
maatschappelijke ondersteuning (o.a. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling),
participatiewet, Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Voor onderwijs zijn er de
leerplichtwet, wet passend onderwijs, wet op het primair onderwijs, wet op het voortgezet onderwijs en
de wet OKE (o.a. vroeg- en voorschoolse educatie). Overkoepelend geldt het Internationaal Verdrag
van de Rechten van het Kind (IVRK), dat ook geldt voor alle jeugdigen die verblijven in de gemeente
Houten. Het IVRK bestaat uit 45 artikelen, waaronder het recht op een gezinsleven, onderwijs,
(activiteiten in) de vrije tijd, vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst en bescherming tegen
kindermishandeling.
Wettelijke taken
Wat zijn de taken die een gemeente in ieder geval moet doen, omdat deze wettelijk verplicht zijn? Er
zijn drie soorten taken. Zoals bij ‘jeugdwet’ is aangegeven kan een wet verplichten tot beleid over een
onderwerp, of tot uitvoering van een taak. Daarnaast zijn er wettelijke verplichtingen gericht op
afstemming. De wettelijke taken staan weergegeven in onderstaande tabel.

Beleid

Jeugd
VVE, preventie, jeugdhulp,
kinderbescherming,
jeugdreclassering

Afstemming
Uitvoering

Jeugdhulp, kinderbescherming,
jeugdreclassering,
Toezicht kinderopvang
Jeugdgezondheidszorg

Onderwijs
Onderwijshuisvesting
toewijzen
Passend onderwijs
(OOGO) en LEA
Gymlokalen
bewegingsonderwijs
Leerlingenvervoer
Leerplicht

Tabel 4 Wettelijke taken jeugd & onderwijs ingedeeld naar beleid, afstemming en uitvoering
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