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JONGERENWERK VORKMEER
Begin 2007 is de ‘beleidsnota Jeugdbeleid gemeente Kessel 2003’ samen met Vorkmeer
geëvalueerd. In deze beleidsnota is de volgende visie verwoord:
• Beleid maken mét de jeugd (en opvoeders) en niet over hun hoofden heen;
• Beleid moet niet alleen gericht zijn op problemen en symptoombestrijding, maar juist op
het vergroten van kansen en beperken van risico’s;
• Niet wachten tot problemen ontstaan, maar inspelen op situaties waarin jeugdigen extra
risico lopen;
• Vraaggericht werken en ketenbenadering;
• Projectenbeleid dat bijdraagt aan versterking van het structurele beleid en aanbod.
Uit de evaluatie bleek dat deze uitgangspunten nog steeds recht overeind staan. Daarnaast zijn
er een aantal aandachtspunten geformuleerd, zoals het in stand houden van de Jongerenraad,
structureel contact met de JOP-groep en met de kiëten.
Verder kwamen er twee zaken naar voren die meer aandacht verdienen: de
ketensamenwerking, en preventie.
Ketensamenwerking
Sinds de oprichting van het netwerkoverleg Bemoeizorg, in het voorjaar van 2006, waarin
multi-problem gezinnen worden besproken met de betrokken instellingen, is onder andere het
Jongerenwerk van Vorkmeer deelnemer aan deze overleggen. Hierin wordt een koppeling
gelegd met bijvoorbeeld de problematiek die bij maatschappelijk werk bekend is.
Uit dit overleg is inmiddels gebleken dat er ook in Kessel op kleine schaal sprake is van
meerdere problematieken in een aantal gezinnen. Deze gezinnen kunnen baat hebben bij een
coördinator, die de eindjes aan elkaar knoopt en de spin in het web vormt, te midden van alle
instellingen die bij het betreffende gezin betrokken zijn.
NB. De verdere ketensamenwerking krijgt vorm op grotere, (sub)regionale schaal. Zo zijn
veel instellingen actief op regionaal of zelfs provinciaal niveau (denk aan Bureau Jeugdzorg).
Bij de harmonisatie van het beleid van de vier gemeenten en het opzetten van het Wmoprestatieveld jeugd (zie verder), is ketensamenwerking één van de grootste aandachtspunten.
Preventie
Als er meer aandacht besteed wordt aan preventie van problemen en bijvoorbeeld
voorlichting, kan escalatie vaak voorkomen worden.
Aanbod Vorkmeer

Vanuit de hierboven genoemde aandachtspunten preventie en ketensamenwerking, en alle
signalen die bij Vorkmeer binnenkomen, is een aanbod opgesteld voor het pakket
Jongerenwerk voor 2008 en verder.
Zo heeft Vorkmeer bijvoorbeeld een aantal cursussen en projecten ontwikkeld, die gericht zijn
op preventie van problemen. Denk bijvoorbeeld aan sociale vaardigheidstraining of een
cursus budgetteren voor jongeren. Bij Vorkmeer was inmiddels gebleken dat hier ook vanuit
jongeren in Kessel behoefte aan was. Op het gebied van ketensamenwerking heeft Vorkmeer
het project ‘gezinscoach’ opgezet. Hierbij wordt een gezin waar meerdere problemen spelen
geholpen, en wordt er vanuit Vorkmeer iemand op gezet die de inzet van de verschillende
instellingen die betrokken zijn bij het gezin coördineert.
Bij de begrotingsbehandeling voor 2008 heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met
dit pakket, en hiermee het budget voor Jongerenwerk te verhogen.
Het pakket ziet er als volgt uit:
Basispakket
Aanvulling:
Sociale vaardigheidstraining
Trajectbegeleiding
Gezinscoach multi-problem gezinnen
PM

€ 11.985,€ 2.915,- (8 trajecten)
€ 1.530,- (1 traject)
€ 3.570,- (1 traject)
€ 1.000,-

Totaal

€ 21.000,-

De PM-post van € 1000,- is bedoeld om een eventuele behoefte aan cursussen op te vangen,
zoals bijvoorbeeld een cursus budgetteren of opvoedingsondersteuning. Deze cursussen
worden dus niet structureel afgenomen, maar alleen aangeboden als er grote behoefte aan is.
Met Vorkmeer is afgesproken dat in de loop van 2008 geëvalueerd zal worden hoe de
trajecten lopen, of er genoeg aanmeldingen zijn. Afrekening vindt plaats op basis van
werkelijke afname.
Evaluatie augustus 2008
Uit gegevens van Vorkmeer kan opgemaakt worden hoe het tot nu toe verloopt met de
afgenomen producten.
Voor het structurele pakket geldt dat veel tijd in de begeleiding van de Jongerenraad gaat
zitten, omdat dit een relatief jonge en nieuwe groep is. Toch vindt de gemeente het zeer
belangrijk hier goede begeleiding op te zetten. De Jongerenraad wordt actief betrokken bij het
gemeentelijke jeugdbeleid.
Daarnaast is er o.a. aandacht voor de JOP-groep, kiëten en het overleg multi-problem
gezinnen.
Momenteel lopen er 2 trajecten sociale vaardigheidstraining, en 2 trajecten trajectbegeleiding.
Er is ook een traject opgestart van de gezinscoach, in overleg met Bemoeizorg. Vorkmeer
gaat na de zomer meer publiciteit genereren voor de sociale vaardigheidstraining, om zo het

aantal aanmeldingen omhoog te krijgen. Kortom: buiten de sociale vaardigheidstrainingen
loopt de afname in de pas met de begroting.

JEUGDENQUETE 2006
In het voorjaar van 2006 is er onder de jeugd van groep vijf t/m acht op de twee basisscholen
een enquête gehouden. Hierin zijn vragen gesteld over (verkeers)veiligheid, woonomgeving
en vrije tijdsbesteding. De uitkomsten van deze enquête zijn in een discussieavond
teruggekoppeld aan deelnemers en ouders. De belangrijkste zaken zijn opgepakt. Zo is in
overleg met de afdeling Grondgebied bijvoorbeeld bekeken in hoeverre de aandachtspunten
op het gebied van verkeersveiligheid aansluiten op het Verkeersveiligheidsplan. De
uitkomsten zijn verder te gedetailleerd om in deze notitie te beschrijven.
WMO: PRESTATIEVELD JEUGD
Inmiddels is door de vier gemeenteraden het beleidsontwerp van het Wmo-prestatieveld jeugd
vastgesteld: de nota ‘Groeien en Bloeien; integraal beleid op het gebied van Jeugd en Gezin
in de gemeenten Helden, Maasbree, Meijel en Kessel’. In deze nota zijn op 7 domeinen van
het kind een aantal visies en uitgangspunten vastgelegd. Hieruit voortkomend zijn er voor de
vier gemeenten gezamenlijk een aantal beleidsvoornemens geformuleerd, zowel op korte als
op langere termijn. De uitvoering van de beleidsvoornemens op korte termijn zal na de zomer
van 2008 verder subregionaal worden opgepakt en uitgewerkt.
Met het gezamenlijk vaststellen van deze nota is een eerste belangrijke stap gezet in de
harmonisatie en afstemming van het jeugdbeleid van de vier gemeenten.
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