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Inleiding  
 

Voor u ligt de uitvoeringsagenda Jeugd 2015 van de gemeente Doetinchem. In deze uitvoeringsagenda 

worden de verschillende onderdelen samengebracht die de uitvoering vormgeven van het beleid 

rondom jeugd en jongeren in Doetinchem. In het beleidsplan “Met elkaar voor elkaar – De 

Doetinchemse Keuze 3” hebben we als gemeente onze beleidskeuzes op basis van de nieuwe jeugdwet 

vastgelegd. In de verordening Jeugdhulp Doetinchem 2015 is de verplichte regelgeving voor de 

uitvoering van de Jeugdwet vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Beleidsplan “Met elkaar voor elkaar” 

In de uitvoeringsagenda Jeugd zijn de visie en uitgangspunten vanuit het beleidsplan “Met elkaar voor 

elkaar – De Doetinchemse Keuze (DDK) 3” omgezet naar de uitvoering om de doelstellingen te 

realiseren. In het beleidsplan “Met elkaar voor elkaar” staat de ambitie als volgt omschreven: We 

willen dat meer inwoners van Doetinchem zichzelf kunnen redden. Maar ook elkaar kunnen helpen. En we 

willen dat meer inwoners dat in een voor hen „normale‟ omgeving kunnen en doen. Meer mensen aan het 

werk bij gewone werkgevers, meer kinderen in het „gewone‟ onderwijs, meer mensen die in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen en meer mensen met een zinvolle dagbesteding dichtbij, liefst in de eigen 

wijk. Mensen die dat nodig hebben, blijven we ondersteunen. Belangrijke doelstellingen die voor Jeugd zijn 

opgenomen in het beleidsplan zijn: Meer jeugdigen groeien gezond en veilig op in hun vertrouwde 

omgeving en Meer kinderen nemen deel aan het reguliere onderwijs. Voor meer achtergrondinformatie 

over de context, visie, uitgangspunten en doelstellingen van het beleidskader voor het sociale domein 

(inclusief Jeugd) in Doetinchem, verwijzen we naar het beleidsplan “Met elkaar voor elkaar – DDK3”.  

 

Jeugdagenda wordt uitvoeringsagenda Jeugd 2015 

Deze uitvoeringsagenda heeft als doel inzicht te geven in de manier waarop het beleid rondom de 

ontwikkeling van en de zorg voor jeugd en jongeren in Doetinchem georganiseerd is. Daarvoor 

brengt deze uitvoeringsagenda het bestaande jeugdbeleid en de nieuw uit te voeren taken vanuit de 

Jeugdwet samen in één document. Dit betekent dat de voormalige Jeugdagenda van Doetinchem 

opgegaan is in deze nieuwe uitvoeringsagenda Jeugd. De voormalige jeugdagenda was gericht op 

preventief jeugdbeleid. Met de nieuwe jeugdwet worden de taken en verantwoordelijkheden van de 

gemeente uitgebreid met jeugdhulp. De indeling van deze jeugdagenda volgt in grote lijnen de 

opbouw, zoals die gehanteerd is in het beleidsplan “Met elkaar voor elkaar”, van preventie naar 

individuele ondersteuning. Deze nieuwe uitvoeringsagenda Jeugd 2015 is in afstemming met partners 

zoals het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg opgesteld.  

 

Verordening Jeugdhulp Doetinchem 2015  

In de verordening Jeugdhulp Doetinchem 2015 is opgenomen dat het college de procedure toegang 

tot jeugdhulp via de gemeente regelt en beschrijft. In hoofdstuk 6 van het uitvoeringsplan WMO van 

de gemeente Doetinchem staat dit beschreven. De procedure toegang tot jeugdhulp via de gemeente 

is gelijk aan de procedure die geldt voor toegang tot ondersteuning binnen de WMO. In deze 

uitvoeringsagenda is in hoofdstuk 5, agendapunt 30, Toegang individuele maatwerkvoorzieningen, in 

het kort beschreven hoe de toegang tot een individuele voorziening jeugdhulp wordt geregeld. Voor 

de uitgebreide beschrijving van de werkwijze van de buurtcoach en de consulent, de werkprocessen, 

de termijnen en monitoring etc. verwijzen we naar het uitvoeringsplan WMO. In de verordening 

Jeugdhulp Doetinchem staat dat het college ook over het persoonsgebonden budget (PGB) nadere 

regels bepaalt. Ook hiervoor sluiten we voor Jeugd aan bij de regelgeving voor PGB binnen de 

WMO. In hoofdstuk 6, agendapunt 38, Persoonsgebonden budget, is een beschrijving hiervan 

opgenomen in deze uitvoeringsagenda.  

 

Wetgeving en budgetten 

Naast de nieuwe Jeugdwet die ingaat per 2015 is de Wet Preventieve Gezondheidszorg (WPG) 

blijven bestaan. Andere wetgeving die van belang is voor ontwikkeling van en zorg voor jeugd en 

jongeren is de Wet Passend Onderwijs en de Wet Langdurige Zorg. Directe taken en 

verantwoordelijkheden voor de gemeente vloeien voort uit de Jeugdwet en de WPG waarvoor het 
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voor de jeugd om de jeugdgezondheidszorg gaat. Op basis van deze wetten ontvangt de gemeente 

budgetten van de rijksoverheid. Daarnaast krijgt de gemeente ook een budget voor het Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG). De rijksbudgetten die de gemeente krijgt voor de wettelijke taken en de 

budgetten die de gemeente vanuit de gemeentelijke begroting inzet voor de voormalige jeugdagenda, 

vormen gezamenlijk het budget dat beschikbaar is voor uitvoeringsagenda jeugd 2015. Hierbinnen 

valt ook het beschikbaar zijn van alle vormen van jeugdhulp die de gemeente heeft ingekocht bij 

jeugdhulpaanbieders. Hoe de beschikbare budgetten voor Jeugd worden ingezet is uitgewerkt in de 

Programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Doetinchem. De monitoring en verantwoording 

van de budgetten maakt onderdeel uit van de reguliere planning & control cyclus.    

 

Uitgangspunten, Jeugdbakens en hoofddoelen  

De uitgangspunten van de nieuwe jeugdwet en ons beleidsplan “Met elkaar voor elkaar” zijn erop 

gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk deelneemt aan het 

maatschappelijk leven, rekening houdend met zijn of haar ontwikkelingsniveau. Ouders zijn hiervoor 

het eerste verantwoordelijk. Als dit niet vanzelf gaat, moet bekeken worden welke ondersteuning er 

nodig is. Dan moet de inrichting van de ondersteuning en zorg rondom jeugd snel, goed en op maat 

functioneren. Deze inzet vloeit ook voort uit het VN-verdrag over de rechten van het kind 

(Kinderrechtenverdrag).  
 

Goed en gezond opvoeden en opgroeien is op de eerste plaats belangrijk voor het kind. Ook vanuit 

maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat kinderen goed en gezond opgroeien. Als iedereen nou 

gewoon zijn eigen kind goed opvoedt…. En de leerkracht op school en de agent in de wijk een beetje 

opletten…... Dan hoeven we toch niet zoveel meer te doen?  

Niets is zo lastig als goed opvoeden. Dat geldt voor je eigen kinderen, maar ook voor die van een 

ander. We kunnen lang praten over wat goed opvoeden is. We beperken ons hier tot het verwijzen 

naar de landelijk ontwikkelde Jeugdbakens. Ze bieden houvast voor iedereen die te maken heeft met 

kinderen en jongeren. De gemeente Doetinchem omarmt de Jeugdbakens van harte en vraagt alle 

jongeren, ouders, opvoeders, vrijwilligers, professionals en bestuurders ditzelfde te doen. 

 

Jeugdbakens 

De Jeugdbakens zijn ontwikkeld door de VNG en het Rijk en bedoeld om alle betrokken partijen 

inhoudelijk meer houvast te geven voor de transformatie en hen te stimuleren dit proces voort te 

zetten. De Jeugdbakens zijn geen doel op zich, maar een middel om de lokale en regionale dialoog 

over de transformatie te ondersteunen. Ze zijn gebaseerd op verschillende wettelijke kaders die van 

toepassing zijn op de brede jeugdsector: de Jeugdwet, de Wet passend onderwijs, de Bakens Welzijn 

Nieuwe Stijl bij de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet publieke gezondheid en het 

Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind. De Jeugdbakens worden inmiddels op diverse 

plekken gebruikt als basis voor de dialoog tussen gemeenten en hun samenwerkingspartners over 

hun visie en transformatieambities.  

 

Kinderen doen mee en groeien gezond en veilig op 

1. Ik mag zijn wie ik ben. 

2. Ik doe mee en krijg de ruimte en steun om mijn talenten te ontwikkelen. 

 

De eigen kracht van kinderen, gezinnen en hun netwerk is de leidraad 

3. Mijn ouders kennen mij het beste en zijn ook samen met mij verantwoordelijk voor mijn 

ontwikkeling en opvoeding. 

4. Mijn ouders en ik gaan zelf de dagelijkse uitdagingen aan die horen bij het opgroeien en 

opvoeden. 
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De professional als onderdeel van het netwerk 

5. Als ik of mijn ouders het niet met de mensen om ons heen kunnen oplossen, zijn er 

hulpverleners die ons ondersteunen zodat wij het (weer) zelf kunnen. Deze mensen 

zorgen dat hun hulp goed past bij mij, ons gezin en onze omgeving. 

6. Een hulpverlener die mij of ons gezin helpt of ondersteunt, neemt onze inbreng 

serieus, houdt altijd rekening met mijn hele ontwikkeling en kijkt goed naar alles wat 

er speelt in ons gezin en om ons heen. 

7. De hulpverlener is respectvol, goed in haar/zijn werk en mag daarom doen wat nodig 

is om mij of ons zo goed mogelijk te helpen of steunen. 

 

De juiste zorg op de juiste plek en de juiste tijd 

8. Mijn ouders en ik krijgen de hulp die we nodig hebben, op het moment dat het nodig 

is en op de plek die handig is voor ons. 

9. Ik ben veilig: thuis, op school, in de buurt, in de zorg en op het internet. 

10. Alle mensen om mij heen werken goed samen - met mij en mijn gezin en met elkaar 

en daardoor kan ik zijn wie ik ben en later worden wie ik wil. 
 

Bij opvoeden en opgroeien ligt de nadruk op talentontwikkeling, actief participeren in school 

en samenleving. Door hierin te investeren, brengen we een fundament aan voor welzijn, 

economische zelfstandigheid en democratisch burgerschap. De visie achter de nieuwe 

jeugdwet is het versterken van de pedagogische maatschappij en de eigen kracht van de 

burgers om zo een verschuiving te realiseren van zwaardere naar lichtere jeugdhulp of 

ondersteuning. Dit is met vier hoofddoelen in onderstaand schema in beeld gebracht. 

 

 
 

Het Doetinchemse jeugdbeleid is al jaren gericht op het versterken van de pedagogische 

maatschappij. Het voormalige visiedocument (Jongleren in Doetinchem) en de daarbij horende 

jeugdagenda zijn daar de beleidsstukken van. De activiteiten die vanuit de jeugdagenda uitgevoerd 

werden zijn gericht op alle levensdomeinen van jeugdigen. De nieuwe taken vanuit de Jeugdwet 

gericht op zorg voor jeugd komen daar nu bij.  

 

Deze nieuwe uitvoeringsagenda is een combinatie van een goed aanbod van preventie, basis- en 

overige algemene voorzieningen en individuele maatwerkvoorzieningen. Juist de inzet en investering 

in preventie, basis- en overige algemene voorzieningen bevordert het realiseren van de in 

bovenstaand schema genoemde hoofddoelen. De transformatie, de fundamentele verandering gericht 

op een nieuw samenspel tussen burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeente, moet vooral 

hier vorm krijgen. De gemeente wil hierin de richting bepalen. Het proces, dat samen met burgers, 

cliënten, maatschappelijke organisaties doorlopen wordt, bepaald de definitieve uitkomst. 

 

Een belangrijke verschuiving door de Jeugdwet is dat we niet uitgaan van rechten maar van wat 

nodig is. Wat nodig is kan verschillen per jeugdige. Voor een deel van de hulpvragen volstaan vrij 

toegankelijke voorzieningen (basis- en overige algemene voorzieningen). Hier kunnen de jeugdige en  
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zijn/haar ouders gebruik van maken zonder dat zij daarvoor een verwijzing of een besluit van de 

gemeente nodig hebben. Voor de individuele maatwerkvoorziening moet een besluit worden 

genomen door een deskundige. In de verordening is vastgelegd welk type jeugdhulp vrij toegankelijk 

is en voor welk type jeugdhulp een besluit door een deskundige nodig is. De deskundige bepaalt in 

beginsel de toegang tot de jeugdhulp. In deze uitvoeringsagenda is in hoofdstuk 5, agendapunt 30, 

Toegang individuele maatwerkvoorziening, beschreven wie die deskundigen zijn en hoe de toegang 

tot een individuele voorziening jeugdhulp is geregeld. 

 

In onderstaand schema is de basisindeling Jeugdhulp van preventie tot specialistisch in beeld gebracht 

 

 

 

  

Basisindeling Jeugdhulp Belangrijkste vormen  

Gewoon opvoeden en 

preventie 

 

 

= vrij toegankelijk 

 Pedagogisch klimaat in de gezinnen, op straat, op scholen en in de 
kinderdagopvang, peuteropvang; scouting, verenigingen en 
jongerencentrum; 

 Vrije tijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. Zoals scouting, sport en 
culturele activiteiten en jongerencentrum; 

 Informatie en advies, voor kinderen, jongeren en ouders via het 
Buurtplein en Zorgplein of website; 

 Jeugdgezondheidszorg (via consultatiebureau en JGZ op scholen). 
 

Veilig Thuis(AMHK) 

 

= vrij toegankelijk 

 

 

Basis Jeugd 

 

Toegang verloopt via het 

Buurtplein en Zorgplein 

 

 

 
 

 

 

 

 

Buurtplein en Zorgplein 

= vrij toegankelijk 

 Het gesprek 

 Gezinsplan 

 Coachende gesprekken 
 

 

Aanbod jeugdhulp 

= niet vrij toegankelijk  

 Ambulante begeleiding JGGZ; 

 Ambulante begeleiding gezins- 

en/of gedragsproblematiek; 

 Begeleiding groep, begeleiding 
individueel, kortdurend verblijf 

persoonlijke verzorging, 

verpleging en verzorging voor 

kinderen met een beperking 

 Dyslexiezorg 

 Diagnose 

 

 

 

 

 

 Meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling 

Specialistische 

Jeugdhulp 

 

 

= op basis van beschikking 

 
 

 Specialistische Jeugd-Geestelijke 
Gezondheidszorg ((deeltijd) 

dagbehandeling en klinisch /  

residentiële behandeling); 

 Specialistische Hulp voor  

Kinderen met een beperking; 

 Behandeling, intramurale zorg. 

 

 Specialistische Jeugd en 
Opvoedhulp (pleegzorg, 

dagbesteding, residentieel, 

gesloten jeugdhulp); 

 Jeugdbescherming; 

 Spoedeisende zorg en 

crisisopvang (direct inzetbaar, 

dus vrij-toegankelijk) 

 

 Advies en Meldpunt 
Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling 

(AMHK) 

 

 

 

 

Ook huisarts, jeugdarts, 

kinderarts en justitie 

kunnen toegang geven 

tot specialistische 

jeugdhulp 

Bij de toetsing of inzet 

waar specialistische 

jeugdhulp nodig is, 

worden specialisten 

betrokken. 
Opmerking: Jeugdhulp is ook in 

vorm PGB mogelijk. 
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Hoofdstuk 1  

Preventie en basisvoorzieningen 
 

 

 

1.  Jeugdgezondheidszorg  
 

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zorgt ervoor dat een kind zich zo gezond mogelijk 

ontwikkeling. 

 

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 

Yunio JGZ ondersteunt en adviseert ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar. In deze periode 

bezoeken ouders meerdere keren met hun kind het consultatiebureau. De 

jeugdverpleegkundige en consultatiebureauarts volgen de ontwikkelingen van het kind en 

vaccineren tegen een aantal ziektes. 

 

Yunio JGZ is 7 dagen per week van 7.00 tot 24.00 uur te bereiken via telefoonnummer  

0900-98 64, voor vragen over de ontwikkeling, verzorging en voeding van kinderen. 
 

Aansluiting buurtcoaches 

Yunio JGZ werkt intensief samen met Yunio kraamzorg en maatschappelijk werkers, diëtisten 

van Sensire, kinderopvang, de GGD en buurtcoaches. Door deze samenwerking kan men 

tijdig reageren als er problemen ontstaan en vragen oplossen. 

Mocht het nodig zijn dan vindt zodra het kind 4 jaar wordt een warme overdracht plaats 

tussen Yunio en de GGD. De ouders en de interne begeleider van de basisschool worden hier 

bij betrokken. 

 

Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar 

Vanaf 4 jaar draagt het consultatiebureau/ Yunio het dossier over aan de GGD.  

De GGD houdt de ontwikkeling samen met de scholen in de gaten. 

Omdat de maatschappij en ook de visie op gezondheid verandert is er een andere werkwijze 

ontwikkeld. De belangrijkste is dat men vaker op school aanwezig is voor de jeugd, ouders en 

leerkrachten, in de vorm van open spreekuren, begeleiding van risicojeugd en het bieden van 

extra ondersteuning bij schoolgezondheidsbeleid. De aandacht voor leerlingen, hun ouders en 

de school staat centraal. Naast het contactmoment dat de jongeren al hebben krijgen zij op 

15/16 jarige leeftijd (VO) of 18/19 jarige leeftijd (MBO) het extra contactmoment. 

In 2014 heeft op een aantal scholen de pilot extra contactmoment plaats gevonden. Vanaf 

2015 vindt dit op alle scholen plaats.  

 

De nieuwe werkwijze JGZ staat voor: 

 een flexibele, vraaggerichte inzet die dichtbij wordt georganiseerd; 

 advisering over en ondersteuning bij actuele gezondheidsthema‟s; 

 een verbinding met het gezondheidsbeleid in de gemeente. 

 

Aansluiting buurtcoaches 

De GGD werkt in de regio Achterhoek met buurtcoachteams, die lokaal aansluiten bij de 

sociale wijkteams. Zo is er ook een team dat in gemeente Doetinchem aansluiting heeft met 

de buurtcoaches. De JGZ verpleegkundige is zo nodig bij de ondersteuningsteams van het 

basisonderwijs aanwezig, net als de buurtcoach.  
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2. Peuteropvang en kinderdagopvang 
Peuteropvang is voor kinderen vanaf 2 jaar, tot zij naar de basisschool gaan. Kinderen 

komen hier op vaste dagen om te spelen. Kinderdagopvang is bedoeld voor kinderen 

vanaf 6 weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar 

worden opgevangen, 1 of meer dagdelen per week. Gediplomeerd personeel begeleidt 

en verzorgt de kinderen. In Doetinchem zijn diverse peuter- en kinderopvang locaties. 

Een groot deel van de Doetinchemse kinderen van 0 tot 4 jaar maakt gebruik van 

genoemde voorzieningen. Het zijn daarom belangrijke vindplaatsen. Ouders hebben 

intensief contact met de leidsters. Problemen met de kinderen en/of hun ouders kunnen 

hier vroegtijdig worden gesignaleerd.   

 

Aansluiting buurtcoaches 

De buurtcoaches zijn regelmatig aanwezig tijdens de inloop om ouders, kinderen en 

leidsters te ontmoeten. In 2015 wordt per wijk opnieuw bekeken hoe vaak de 

buurtcoaches de inloop zullen bezoeken (bv. wekelijks of 1 x per 2 weken). 
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3.  Onderwijsachterstandenbeleid 
  

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)  

Peuters waarbij de JGZ een taalachterstand constateert worden als VVE-doelgroeppeuter 

geïndiceerd en toegeleid naar peuteropvangorganisaties die hiervoor toegerust zijn.  

Door middel van vier dagdelen deelname aan de peuteropvang, de VVE-methode Startblokken 

en de ondersteuning van de ouders op taalgebied door de Speelschakel, wordt extra 

begeleiding geboden met als doel de taalachterstand op te heffen. 

Ouders krijgen hiermee de verantwoordelijkheid van borging van wat hun peuter aangeboden 

krijgt. 

 

Er zijn geen aparte groepen met doelgroeppeuters. Zij nemen deel aan groepen waar ook 

niet- doelgroeppeuters aan deelnemen. Peuteropvang richt zich op preventie en streeft naar 

bereik van alle peuters. 

 

Alle ouders betalen binnen de peuteropvangorganisaties, die een subsidierelatie met de 

gemeente Doetinchem hebben dezelfde inkomensafhankelijke bijdrage. Er is geen onderscheid 

tussen werkende of niet-werkende ouders. Alle peuteropvangorganisaties kunnen subsidie 

aanvragen, maar moeten dan wel voldoen aan de eisen van de gemeente Doetinchem. 

  

Alle peuters in de peuteropvang krijgen dezelfde methode Startblokken aangeboden. Zij 

bezoeken allen de peuteropvang gedurende minimaal 2 dagdelen van 3,5 uur. De gemeente 

Doetinchem loopt hiermee vooruit op de kabinetsplannen om Startblokken verplicht te 

stellen. 

 

Toeleiding  

De JGZ heeft naast de taak de VVE-doelgroeppeuters te indiceren naar de peuteropvang en 

toe te leiden en alle ouders van jonge kinderen bewust te maken van de wenselijkheid ze 

gedurende 1,5 jaar een voorschoolse voorziening te laten bezoeken. 

Wordt taalachterstand bij jonge kinderen door anderen geconstateerd, dan wordt dit gemeld 

bij de JGZ die vervolgens nader onderzoek en indicering uitvoert. 

 

Door deelname van afgevaardigden van peuteropvang, kinderdagopvang, primair onderwijs, 

JGZ en bibliotheek aan de, door het ministerie verplichte, VVE-werkgroep zijn er korte lijnen. 

 

Ontwikkelingen vanaf 2015  

Er is geen nog duidelijkheid over de invulling van de nieuwe kabinetsplannen en de 

toekomstige middelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid. Mogelijke aanpassing van het 

beleid van de gemeente Doetinchem kan hier een gevolg van zijn. 

 

Boekenpret  

Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel 

plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, 

waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs makkelijker wordt en de kinderen de 

gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers. 

Boekenpret is vooral gericht op gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen. Het doel 

van Boekenpret is het voorkomen van taalachterstanden op zeer jonge leeftijd. De bibliotheek 

bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door samenwerking met Yunio bereiken ze 

deze doelgroep toch. Yunio heeft immers contact met ieder gezin via huisbezoeken en 

consultatiebureaus.   

 

Tien keer per jaar wordt er, zowel in 't Brewinc als in bibliotheek Wehl, een Boekenpret 

koffiebijeenkomst georganiseerd. Bijna alle peuters, die als baby's met hun moeder de 

koffiebijeenkomsten hebben bezocht, gaan vanaf het moment dat ze 2.5 jaar zijn, naar een 

peuteropvang. Indien deze peuter een VVE-locatie bezoekt komen zowel de peuter als ouders 
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opnieuw in aanraking met Boekenpret, door de Boekenpret introducties. Hierdoor wordt de 

doorgaande lijn in leesbevordering niet onderbroken.  

 

Actie(s) 2015  

Boekenpret zal alleen nog ingezet worden in kinderopvanggroepen waar VVE-

doelgroeppeuters zitten. In de praktijk zal dit in iedere groep zijn van de locaties die volgens 

het beleid van de gemeente Doetinchem VVE-doelgroeppeuters mag plaatsen. Het 

programma wordt dus nu zo opgezet dat het ten dienste komt van VVE-doelgroeppeuters. 

 

Schakelklassen 

Kinderen die op de basisschool tegen een achterstand aanlopen kunnen terecht in één van de 

deeltijd Schakelklassen. Dit betekent dat kinderen zo‟n 8 uur per week extra taalles krijgen, 

onder schooltijd. De andere uren volgen zij in de reguliere klas. Deelname is doorgaans één 

schooljaar. Er zijn duidelijke richtlijnen en criteria opgesteld. De Schakelklassen in 

Doetinchem zijn een gezamenlijk initiatief van de gemeente Doetinchem en het Brede 

Schoolnetwerk. De kinderen zijn leerlingen van verschillende scholen en er zijn klassen voor 

verschillende leeftijdsgroepen.  

 

Actie(s) 2015  

Het streven is om in de toekomstige vorm de rol en de betrokkenheid van de ouders te 

vergroten. Op het Palet zal dit verder ontwikkeld worden in de vorm van de 

Taalacademie. 
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4.  Young & Kids 
 

Jong ouder worden is een ingrijpende gebeurtenis en niet altijd even makkelijk. 

Het is belangrijk dat jongeren, die geen steun kunnen krijgen uit hun directe omgeving, 

ondersteund worden bij hun ouderschap zodat ze de regie op hun eigen leven kunnen 

houden en hun kinderen kunnen opvoeden tot evenwichtige volwassenen. 

 

Project Young & Kids 

Het project Young & Kids biedt begeleiding gedurende 2 dagen per week op meerdere 

levensdomeinen en is gericht op maatschappelijke participatie: verzorgen en opvoeden, 

hulpverlening, wonen, werk & inkomen, sport en vrije tijd en scholing en 

arbeidsmarkttoeleiding. Een belangrijk element is het versterken en het uitbreiden van 

het sociale netwerk (Eigen Kracht). 

 

De moeders/vaders volgen in het programma diverse onderdelen waar de domeinen weer in 

terugkomen. De totale duur van het traject is gemiddeld 1 jaar: 6 maanden voor het 

activeringstraject en 6 maanden nazorg. 

De ouders volgen een programma van 2 dagen per week. Dit biedt hen dagritme en structuur 

en deze groep vormt naast gezin en familie een nieuw netwerk. Er wordt gezamenlijk 

ontbeten en geluncht. 

Cruciaal in het netwerk is de kracht van de begeleidende professional, die 

vertrouwenspersoon is maar ook bijstuurt, indien nodig. Er wordt met respect met elkaar 

omgegaan volgens bepaalde normen en waarden. Er is veel aandacht voor gedrag. 

Als eigen kracht methodiek wordt het eigen initiatief model gehanteerd. Er zijn goede 

contacten met de kinderopvang waar de kinderen gedurende het traject verblijven en de 

woningbouwcoöperaties uit de regio om te kijken naar geschikte huisvesting.  

 

Aansluiting buurtcoaches 

Bij gezins- en of gedragsproblematiek zijn er korte lijnen naar de buurtcoaches en andere 

zorgaanbieders. Zo nodig wordt er opvoedondersteuning geboden door de buurtcoach. Voor 

beroepskeuze en beroepsopleiding zijn er directe contacten met het MBO Graafschapcollege. 

JOUW Unit coördineert en registreert de instroom en de uitstroom naar werk. 

  

 

  



 

13 

 

5.  Jonge mantelzorgers 
 

Circa een kwart van de jongeren groeit op in een gezin met een ouder of broer/zus die 

chronisch ziek of gehandicapt is of psychiatrische problemen (inclusief verslaving) heeft. Deze 

kinderen worden jonge mantelzorgers (jmz) genoemd. Zij zorgen voor hun naaste door:  

 praktische of emotionele steun te geven en/of; 

 maken zich zorgen over de zorgsituatie en/of; 

 komen daardoor zelf zorg tekort.  

 

Vaak zijn er verborgen zorgen: de kinderen en jongeren laten hun eigen zorgen en klachten 

niet duidelijk merken. Vaak omdat ze hun ouders met niet nog meer problemen willen 

opzadelen. Ze vragen geen hulp en/of weten niet waar ze terecht kunnen. Globaal waren er 

op 1 jan. 2014 in Doetinchem 3200 jonge mantelzorgers. Kinderen en jongeren die opgroeien 

met zorg zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenoten eerder zelfstandig. En ze leren al vroeg 

praktische vaardigheden. Negatieve gevolgen overheersen echter op korte en langere termijn: 

 ze hebben meer opgroei- en opvoedproblemen; 

 meer lichamelijke en emotionele klachten; 

 ze doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg. 

  

Tijdige aandacht voor en ondersteuning van jonge mantelzorgers kan problemen in een 

latere levensfase voorkomen. Een goed, samenhangend ondersteuningsaanbod is daarom 

belangrijk. Speciaal voor deze doelgroep heeft vrijwillige intensieve thuiszorg (VIT)-hulp bij 

mantelzorg een projectvoorstel geschreven voor educatie en ontmoeting voor jonge 

mantelzorgers. Het voorstel richt zich op jonge mantelzorgers uit heel Doetinchem ongeacht 

het type zorg van de zorgvrager.  

De ontmoeting en educatie zijn doel op zichzelf maar hebben ook een nevendoel. Het 

moment wordt nl. ook gebruikt om te inventariseren waar de verdere vraag van de jonge 

mantelzorger ligt, of een wijkgerichte aanpak of een doelgroep gerichte aanpak 

wenselijk/beter is. Er worden educatieve activiteiten in groepsverband georganiseerd voor 

jonge mantelzorgers gericht op het versterken van eigen kracht. De vorm waarin deze 

activiteiten worden gegoten wordt afgestemd op de leeftijdsgroep. 

Tijdens de activiteiten: 

 Verwerven de jmz-ers inzicht in hun eigen zorgsituatie; 

 Leren jmz-ers hun eigen kwaliteiten kennen en hoe deze in te zetten; 

 Leren jmz-ers hun eigen grenzen kennen en hoe deze te bewaken; 

 Werken jmz-ers aan hun zelfvertrouwen; 

 Kunnen ze ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. 

De jonge mantelzorgers worden bereikt door: 
 De inzet van buurtcoaches in de wijk in combinatie met de 

mantelzorgconsulent van het steunpunt mantelzorg; 

 De samenwerking van het onderwijs (leerkracht, mentor, zorgteam, jeugd 

maatschappelijk werker/trajectbegeleider) met de 

jeugdverpleegkundige/arts en de buurtcoach t.b.v. groter bereik: 

vroegsignalering en preventie; 

 De verwerking van de uitkomsten van het project van VIT zoals hieronder 

geformuleerd. 

 

De voorbereiding vindt plaats in de tweede helft van 2014. In het najaar van 2014 en in het 

begin van 2015 worden in totaal 3 activiteiten georganiseerd. 
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6.  Bredeschoolnetwerk  
  

Bredeschoolnetwerk (BSN) 

In oktober 2008 heeft de raad de visie en de kaders voor het Brede School Netwerk (BSN) 

voor de periode 2009-2015 vastgesteld.  

 

Visie 

a.  de gemeente wil samen met scholen en instellingen de ontwikkelingskansen van 

kinderen  

     vergroten door te investeren in samenwerking en gebouwen. 

b.  de daarbij behorende doelstellingen met betrekking tot 'het kind centraal', 

'samenwerking'  

     en 'maatwerk per wijk'. 

 

Kaders 

a.  Het bredeschoolnetwerk Doetinchem: 

 Is onderdeel van de Doetinchemse jeugdagenda (preventief gericht jeugdbeleid); 

 Is een instrument bij de uitvoering van de Doetinchemse jeugdagenda; 

 Is een drager voor het wijkgericht werken; 

 Is een basis voor de ontwikkeling van onderdelen van het Centrum Jeugd 

en Gezin; 

 Stelt het kind centraal; 

 Is in principe een netwerk dat gericht is op samenwerking; 

 Levert maatwerk per wijk; 

 Streeft ernaar dat in 2011 in elke wijk en dorp een bredeschoolnetwerk 

functioneert; 

 Oriënteert zich in de periode 2009-2011 op de mogelijkheid van een 

bredeschoolnetwerk in samenwerking met het voortgezet onderwijs; 

 Zorgt dat het activiteitenaanbod vraaggestuurd tot stand komt (ouder- en 

kinderparticipatie). 

 

b.  Onderwerpen die tot het domein van het bredeschoolnetwerk horen zijn: 

 opvoeden en opgroeien, ontwikkelingsstimulering, vrijetijdsbesteding, 

participatie, sociale cohesie en voorzieningenniveau per wijk. 

 

Aansluiting buurtcoaches 

Het bredeschoolnetwerk en de buurtcoaches zullen intensief gaan samenwerken omdat ze 

elkaar tegenkomen in de wijk en er overlap zal zijn in verschillende taken en 

verantwoordelijkheden. Een deel van de bovengenoemde onderwerpen  behoren ook tot het 

domein van de generalistenteams (buurtcoaches) in de wijken.   

 

Actie(s) 2015 

2015 gebruiken wij om te bepalen hoe de werkwijze van het bredeschoolnetwerk en de 

werkwijze van de buurtcoaches elkaar kunnen versterken. Wie krijgt welke rol met 

bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. 

 

Bibliotheek op school 

In 2012 sloten bibliotheek West-Achterhoek en IJsselkring (Brede School Netwerk) een 

convenant met vier schoolbesturen, drie instellingen voor kinderopvang en de gemeente om 

te komen tot een netwerk van vestigingen van Bibliotheek op School. Doordat er vanuit het 

Brede School Netwerk goed is geanticipeerd op de nieuwe ontwikkeling is er een sterk 

educatief instrument ontstaan. 
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Lezen is letterlijk en figuurlijk veel dichter bij de kinderen komen te staan. Onder schooltijd in 

groepsverband (voorlees)boeken uitzoeken inspireert tot het in de klas samen lezen en 

stimuleert het doorlezen thuis. Door elke dag een kwartier te lezen leert een kind 1000 

nieuwe woorden per jaar. 

 

Inmiddels hebben 14 van de 26 Doetinchemse basisschoollocaties een contract afgesloten 

voor de inrichting en het beheer van een Bibliotheek op Schoolvestiging. Met andere scholen 

zijn gesprekken gaande. De bibliotheek levert diensten op het gebied van het onderhoud van 

de (school-)collecties en leidt docenten op tot leesconsulent. Deze scholing wordt door 

middel van terugkomdagen eens per half jaar actueel gehouden. Daarnaast monitort de 

bibliotheek de vorderingen op scholen en biedt zij de scholen inzicht door middel van een 

benchmark. 

 

Voor jongeren tot 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek kosteloos zodat er twee 

sterke instrumenten ter preventie van laaggeletterdheid zijn gerealiseerd. 

 

Cultuur op school 

In het schooljaar 2013/2014 is met provinciale subsidie een nieuw businessmodel 

ingericht. Op basis van die bevindingen hebben Gruitpoort en Muziekschool samen het 

Bureau Cultuur & School doorgestart en een geheel vernieuwd cultuureducatieaanbod 

voor basisscholen in Oost-Gelderland gepresenteerd. Voor de leerlingen (groep 1t/m8): 

 Kunst met klasse(n): kunstmenu met alle disciplines, incl. erfgoed; 

 Algemene Muzikale Vorming binnenschools;  

 Zingen met groep 3 en instrumentaal met groep 5; 

 Schoolvoorstellingen & Klasse(n)film. 

Voor de leerkrachten: Cultuureducatienascholing, teamontwikkeling en ICC-

netwerkondersteuning. 

 

Model voor de doorstart heeft de samenwerking met basisschool Het Timpaan in Wehl 

gestaan. Dit project loopt tot 2017 en wordt mede gefinancierd door de provincie 

Gelderland. In dit project (Voor elk talent een plek) worden leerkrachten door de Gruitpoort 

begeleid in een professionaliseringstraject voor resultaatgerichte cultuureducatie aan 

leerlingen binnen een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. Het project richt zich op 4 (door 

de school aangegeven) kunstdisciplines: theater, beeldend, multimedia en media-educatie, 

dans.  

  

Het vernieuwde Bureau Cultuur & School (BC&S) mag zich verheugen in een grote 

belangstelling, ook uit de regio. Het Bureau ondersteunt in het schooljaar 2014/2015 de 

cultuureducatie van het primair onderwijs in de Achterhoek door: 

 het aanbieden en het organiseren van educatieve culturele activiteiten; 

 coördinatie en ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten; 

 evaluatie van het aanbod voor kunst en cultuureducatie; 

 begeleiding en advisering voor netwerken van interne cultuurcoördinatoren. 

Concreet betekent dit: 

 10% groei aantal kinderen dat schoolvoorstelling bezoekt; 

 Stabiele binnenschoolse AMV (algemene muzikale vorming); 

 100 verkochte workshops van het nieuwe programma Kunst met Klasse(n), evenredig 

verdeeld over 5 disciplines; 

 Diverse projecten „op maat‟ verkocht, o.a. De Haven voor Kinderboekenweek; 

 5 nieuwe scholen gaan deelnemen aan nascholingstraject Meesters in de Kunsten; voor 

volgend schooljaar al 5 aanmeldingen; 

 Het Timpaan krijgt een vervolg om de met de pilot ingeslagen weg te borgen; 

 Er vinden 2 ICC-netwerk -en verdiepingsbijeenkomsten plaats; 

 Het peuterproject in samenspraak met BSN krijgt een vervolg na succesvol project 
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voor peuters en nascholing van de leidsters in 2013-2014; 

 Er lopen diverse BSO-projecten; 

 We geven lessen op De Ziep, een cluster 3 school in Didam. 

 

De Vreedzame wijk 

Afgelopen jaar is in Noord gestart om de kanjertraining in de wijk in te zetten. Dit is een 

verbinding tussen de kanjertraining (normen en waarden project/ sociale 

vaardigheidstraining) op de school met de wijk.  

Wijk Noord wil zich inzetten om een Kanjerwijk te worden. Aan de training hebben 21 

mensen deelgenomen. Dit waren buurtbewoners en netwerkleden uit Noord. Het is de 

bedoeling dat hiermee de kanjergedachte middels bestaande projecten, zoals de bakfiets 

wordt uitgedragen. De partners dragen actief bij aan de uitvoering en ondersteunen van 

het project en de buurtsportcoach is de coördinator. In 2015 wordt dit voorgezet. 

 

In de wijken Schöneveld en Ooseld wordt gekeken hoe de Kanjerwijk uit te rollen in 

2015. 
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7.  Sportservice Doetinchem  
 

Stichting Sportservice Doetinchem koppelt en initieert sportinitiatieven in Doetinchem. 

Sportservice Doetinchem zorgt ervoor dat verenigingen worden ondersteund, er slimme 

verbindingen worden gelegd tussen sport en andere sectoren. Ook stimuleert Sportservice 

Doetinchem mensen om te gaan sporten en bewegen. In 2015 zet sportservice Doetinchem 

voor jeugd en jongeren onder andere in op de volgende onderdelen:  

 Schoolsport: trainers voor de klas / schoolsporttoernooien, sport- en 

beweegkalender; 

 Sporten in de wijk: sportinstuiven en straatvoetbaltoernooi; 

 Verenigingsondersteuning: gerichte ondersteuning om sporten voor jeugd en jongeren 

aantrekkelijk te houden; 

 Nationale sportweek: sportpromotie in de stad; 

 Thema-avonden over sportgerelateerde onderwerpen.  

 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 

In 2014 is Doetinchem Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente te worden. Dat 

betekent dat in zoveel mogelijk levensdomeinen van jongeren een Gezonde Leefstijl 

wordt gepromoot. De gezonde keuze wordt de makkelijke keuze. In plaats van gezoete 

dranken wordt water aangeboden en er zijn veel aanleidingen om te sporten en te 

bewegen. De JOGG-regisseur is in dienst van Sportservice Doetinchem. In afstemming 

met de gemeente, het JOGG bureau en andere betrokken partijen heeft zij het JOGG 

plan geschreven. In 2015 worden de initiatieven zichtbaar in de samenleving. De JOGG – 

methodiek wordt steeds meer toegepast en uitgerold. Het is de bedoeling dat jongeren 

een gezonde leefstijl aanwennen en vasthouden. Het is ook mogelijk om interventies op 

te zetten op het moment dat er een probleem van structurele aard wordt gesignaleerd 

in een bepaalde omgeving (wijk, school, vereniging).  

 

JOGG past binnen: Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd. 

 

Buurtsportcoaches 

De buurstportcoaches hebben een ondersteunende rol binnen het sport- en beweegaanbod in 

Doetinchem Zij brengen hun kennis en vaardigheden in binnen het onderwijs, in de wijk en bij 

verenigingen. Op verschillende manieren stimuleren zij jongeren om te gaan en te blijven 

sporten. Ze zorgen ervoor dat vrijwilligers bij verenigingen kunnen inspelen op de vraag van 

de jeugd, zorgen ervoor dat gymlessen uitdagend en afwisselend zijn en organiseren 

sportinstuiven en promotieactiviteiten.  

 

Buurtsportcoaches zijn in dienst bij sportservice Doetinchem en werken volgens het 

projectplan buurtsportcoaches.  

 

Samenwerking buurtcoaches 

De buurtsportcoaches hebben nauw contact met de buurtcoaches en vise versa. Zo nodig 

zetten zij elkaars expertise in. 
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8.  Buiten spelen 
  

Wat is natuurlijker dan spelen? Spelen is onlosmakelijk verbonden met leven. Spelen is 

belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, daarom heeft de jeugd recht op 

speelruimte.  

Door te spelen verkent het jonge kind zijn omgeving. Hij ontmoet andere kinderen, jongeren, 

volwassenen, en ontdekt allerlei materialen, allerlei mogelijkheden, structuren en situaties. 

Het omgaan met de voorwerpen en situaties in de omgeving is een belangrijke voorwaarde 

voor de ontwikkeling van de waarneming, het denken, het probleem oplossen en het 

geheugen. Door tijdens het spelen grenzen te verleggen, leert het jonge kind, het 

basisschoolkind, en de jongere meer zelfvertrouwen in zichzelf te hebben. Zelfvertrouwen is 

weer belangrijk voor het leggen van sociale contacten.  

 

Kinderen zijn een belangrijke gebruikersgroep van de openbare ruimte. Een goede omgeving 

om buiten te spelen en te bewegen is niet alleen belangrijk voor kinderen, maar ook voor het 

algemeen belang. Een omgeving met spelende kinderen is levendig. Hierdoor zijn vaker en 

meer mensen op straat waardoor de sociale veiligheid in de buurt verbetert. 

 

Wijk- buurtspeelplekken 

Buiten spelende kinderen dragen ook bij aan het ontstaan en behoud van een sociaal netwerk 

in de buurt, niet alleen tussen de kinderen maar ook tussen ouders. Dit creëert een zekere 

stabiliteit in de buurt/wijk, wat eraan kan bijdragen dat mensen er langer willen blijven wonen. 

Immers een plek die goed is voor kinderen is een goede plek voor iedereen. 

 

Bovenwijksevoorzieningen 

De bovenwijkse voorzieningen zijn gericht op de leeftijdscategorie12+. Deze categorie is 

mobiel en verplaatst zich door de gehele gemeente.  

 

Actie(s) 2015 

De huidige straatspeelplekken zijn gericht op de kinderen in de leeftijdscategorie 0-6 jaar. 

Voor deze doelgroep wordt gekozen voor het begeleid spelen. De kinderen zullen onder 

begeleiding kunnen spelen in zowel de wijk- als buurtspeelplek. De straatspeelplekken  

(met 1 tot 2 speeltoestellen) komen op termijn te vervallen. Hiermee spelen we in op de 

trend van het dalend aantal jeugdigen, waardoor de vraag op straatniveau (dichtbij de woning) 

daalt, maar op wijk- en buurtniveau stijgt. 

De komende tien jaar komen er minder speelplekken met meer kwaliteit. Om dit te kunnen 

realiseren moeten er gedurende deze periode maatregelen worden getroffen: 

 In elke wijk en buurt komt een speelplek; 

 Er wordt naar gestreefd om ongeveer 100 kleine (straat)speelplekken op te heffen. 

Het gaat hierbij vooral om speelplekken met slechts een of enkele speeltoestellen, die 

niet uitdagend zijn en weinig tot niet worden gebruikt;  

 Het streven is om circa 75 wijk en buurtspeelplekken op te waarderen. Deze plekken 

worden daar waar nodig uitgebreid met toestellen. De speelplek wordt geschikt 

gemaakt voor de leeftijdscategorie 4-12 jaar; 

 De kwaliteit van het dagelijks onderhoud van de speelvoorzieningen op orde houden.  
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Hoofdstuk 2  

Overige algemene voorzieningen 
 

 

 

9.  Buurtcoach  
 

In Doetinchem werken vanaf 1 januari 2015 zeven teams van generalisten. Deze 

generalisten, sociaal werkers, worden buurtcoaches genoemd. Een generalist is een 

professional die verbindt tussen burgers en de professionals maar ook tussen 

professionals onderling en burgers onderling, met een sterke nadruk op versterken van 

de eigen kracht.  

De buurtcoach is een generalist met een T-profiel. Hij beschikt over (elementaire) kennis 

van het hele sociale domein maar met eigen specifieke vakkennis, bijv. maatschappelijk- 

werk, jongerenwerk of opbouwwerk.  

 

De buurtcoaches zijn voor de wijkbewoners generalist. Ze ondersteunen bij alle vragen 

die gesteld worden, niet alleen bij vragen die hun eigen expertise betreffen. In het team 

zijn ze specialist: ze coachen hun collega‟s bij vragen op hun vakgebied. 

  

Een buurtcoach is bereikbaar via het Zorgplein, het Werkplein, de Gemeentewinkel 

maar ook in het wijkcentrum. Op veel vragen weet de buurtcoach antwoord, maar niet 

op alles. In dat geval valt de buurtcoach eerst terug op de collega‟s binnen het 

buurtcoachteam. Een buurtcoachteam is namelijk multidisciplinair. Als dit niet mogelijk of 

toereikend is, kan de buurtcoach de noodzakelijke kennis binnen de gemeente invliegen. 

Bijvoorbeeld bij specialisten van het Zorgplein of Werkplein. M.b.t. de toegang tot de 

Jeugdzorg gaat de expertise van BJZ over naar de gemeente. De buurtcoaches kunnen 

een beroep doen op deze Jeugdconsulenten. De volgende stap is het inschakelen van 

expertise van buiten. Dit kan van (voormalig) aanbieders komen, of zelfs uit de regio. Een 

voorbeeld is het online kenniscommunity van Stichting MEE. In zeer ernstige gevallen is 

opschaling naar het Lokaal Zorgnetwerk en/of de Veiligheidskamer mogelijk. Voor zeer 

noodzakelijke hulp blijven de crisisdiensten in stand.  
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10. Afspraken Stichting MEE 
 

De gemeente heeft de opdracht gekregen vanuit bestuurlijke afspraken tussen Rijk, VNG 

en MEE Nederland om afspraken te maken over de dienstverlening door Stichting MEE 

Oost Gelderland (MEE OG) over de transitie van de cliëntondersteuning. Doetinchem 

heeft dit gedaan samen met regiogemeenten. De afspraken zijn gemaakt over de 

volgende onderwerpen: 

 

Kenniscommunity online 

De Kenniscommunity online is een kennisplatform waarin alle ketenpartners (o.a. Sociale 

teams) uit het sociale domein binnen de Achterhoekse gemeenten kennis en informatie 

kunnen uitwisselen. De uitwerking van de afspraken omtrent de Kenniscommunity online 

zullen worden overeengekomen in de gebruikersovereenkomst. De gebruikersovereenkomst 

wordt integraal onderdeel van het contract. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Met dit contract (afspraak sociaal juridische dienstverlening) komen Gemeenten en MEE OG 

overeen dat de onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is voor alle inwoners van de 

Gemeenten.  

 

Integrale vroeghulp (IVH) 

IVH is cliëntondersteuning aan ouders voor de duur van maximaal acht weken. MEE verzorgt 

van oudsher de coördinatie van de netwerken IVH; heeft daarvoor ook de benodigde 

expertise in huis. 

 

Doe MEE Award 

De gemeenten en MEE OG komen in het contract overeen dat een oriëntatie wordt gestart 

voor het ontwikkelen van een Achterhoekse variant van de Doe MEE Award. Tijdens de 

oriëntatie worden de criteria en prestatie indicatoren voor de effectmeting gezamenlijk 

bepaald. Op basis van deze oriëntatie zal door de Gemeenten een besluit worden genomen 

over het al dan niet uitvoeren van een Achterhoekse Doe MEE Award. 

 

Collectieve activiteiten 

Voor de inzet van overige collectieve activiteiten komen Gemeenten en MEE OG overeen dat 

collectieve producten en/of diensten worden ingezet wanneer er vanuit de Gemeente(n) 

voldoende vraag is naar een product en/of dienst en tot zover het budget reikt. 
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11. Begeleide Omgangsregeling  
 

Een kind heeft recht op contact met beide ouders. Dit is belangrijk voor het sociaal-

emotionele evenwicht en de ontwikkeling van het kind. Uit wetenschappelijk onderzoek 

van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is gebleken dat kinderen van gescheiden ouders 

bijna tweemaal zoveel risico lopen op gedragsproblemen als kinderen uit gezinnen die 

intact blijven. Het gaat om kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Hoewel gescheiden ouders 

verplicht zijn om afspraken over zorg en opvoeding vast te leggen, valt dit in de praktijk 

niet altijd mee. Soms zijn verhoudingen na een scheiding zo ingewikkeld of pijnlijk dat 

ouders er zelf niet uit komen. Begeleide Omgangsregeling (BOR) kan hierin 

ondersteuning bieden. 

 

Doel is dat de ouders samen met de begeleiders van BOR tot een zelfstandige 

omgangsregeling komen. De vrijwilligers gaan daarbij uit van het belang van het kind en de 

mogelijkheden van de ouders. Het is de bedoeling dat het kind met beide ouders een relatie 

houdt. Het is dan ook van belang dat beide ouders de ondersteuning accepteren. De 

ondersteuning duurt gemiddeld drie tot zes maanden. 

 

Preventie 

Kinderen worden door een goede regeling van zorg- en opvoedingstaken minder snel 

blootgesteld aan het loyaliteitsconflict. Schoolprestaties zijn beter, ze kennen minder 

gedragsproblemen en kunnen sociale relaties aangaan. Ouders krijgen meer zelfvertrouwen en 

maken zich minder snel zorgen. BOR past in de verantwoordelijkheid van overheden voor het 

omgaan met de gevolgen van echtscheidingen voor kinderen. Ten slotte zullen kinderen en 

ouders minder beroep doen op professionele zorg en hulpverlening en kunnen kostbare 

juridische procedures worden voorkomen. 

 

Aansluiting buurtcoaches 

BOR sluit aan bij de hulpverlening en werkt samen met partners in de Jeugdzorg, 

buurtcoachteams, rechtbanken; advocaten en de Raad voor de kinderbescherming. Expertise 

en ervaringen worden gedeeld. BOR wordt ingezet op advies van de Raad van de 

kinderbescherming of buurtcoaches.  

 

 

  



 

22 

 

12. Aansluiting passend onderwijs - jeugdhulp 
 

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij per 1 augustus 2014 

alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek moeten bieden. 

Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.  

 

Met het invoeren van het passend onderwijs, Jeugdwet en de Participatiewet wordt 

samenwerking tussen scholen en gemeenten nog belangrijker dan voorheen. 

Samenwerkingsverbanden hebben hun ondersteuningsplannen afgestemd met de 

gemeente. De school is een belangrijke plek om problemen vroeg te signaleren, zodat 

snel en adequaat lichte zorg verleent kan worden en voorkomen kan worden dat 

problemen escaleren en uitval optreedt. Door jeugdhulp in en om de school te brengen, 

krijgen leraren ondersteuning bij het omgaan met gedrags- en andere 

opgroeiproblematiek. De inzet van jeugdhulp in school omvat ook begeleiding en 

persoonlijke verzorging in de klas ten behoeve van een leerling met een verstandelijke 

beperking of psychische stoornis.  

 

Basisonderwijs 

In het kader van Passend onderwijs is een ondersteuningsroute afgesproken met alle scholen 

voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

De ondersteuningsroute is er op gericht zo preventief mogelijk ondersteuning te bieden. Dit 

sluit aan bij de opvatting van de gemeenten over zorg en ondersteuning. 

Niveau 1-3 betreft de route binnen de eigen school. Er wordt handelingsgericht gewerkt. 

Uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Intern wordt gekeken wat een 

kind nodig heeft om het proces in de school goed te doorlopen.  

Niveau 4 betreft de inzet van het ondersteuningsteam voor de bespreking van een kind.  

Elke basisschool in de gemeente Doetinchem heeft een ondersteuningsteam.  

De IB- van de school voert de regie over dit team. In het ondersteuningsteam zit naast de IB- 

er in alle gevallen een gedragswetenschapper. Daarnaast wordt het team uitgebreid met een 

verpleegkundige van de GGD en een buurtcoach. 

 

Dit ondersteuningsteam komt in ieder geval 4 x per jaar bijeen. Zij vormen de eerste ring om 

de leraren en school heen en dragen er samen met school en ouders zorg voor dat alle lichte 

ondersteuningsvragen snel beantwoord worden zodat school en ouders weer verder kunnen. 

De ondersteuningsteams vormen een cruciale verbindingsschakel tussen regulier en speciaal 

onderwijs. Onderwijs en buurtcoaches kunnen elkaar op dit punt versterken.  

Uitgangspunten voor de inzet van de buurtcoach: 

 de buurtcoach vervult een structurele bijdrage aan het ondersteuningsteam op 

schoolniveau (niveau 4 ondersteuningsroute). Hierbij wordt gedacht aan het bijwonen 

van ongeveer 4 ondersteuningsteambijeenkomsten op jaarbasis; 

 de buurtcoach vervult de verbindende functie naar de jeugdhulpverlening; 

 de buurtcoach heeft expertise op het gebied van jeugd en handelingsgericht werken; 

 de buurtcoach brengt expertise in op het gebied van het in kaart brengen van de 

thuissituatie/gezin; 

 de buurtcoach sluit in ieder geval aan bij de ondersteuningsteams van de school; 

 de besprekingen zijn gefocust op het individuele kind in zijn/haar omgeving; 

 de besprekingen zijn handelingsgericht (wat is er nodig om dit kind te ondersteunen). 

 

Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs 

Omdat het Voortgezet Onderwijs (VO) en het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 

niet wijkgericht, maar stedelijk/regionaal werkt, is het praktisch niet te doen om vanuit 

ieder buurtcoachteam een professional in de school te situeren. Daarom worden in alle 

scholen voor Voortgezet Onderwijs jeugdmaatschappelijk werkers (JMW‟ers) en in het 

MBO trajectbegeleiders ingezet. De aansluiting tussen de buurtcoachteams en de scholen 

loopt via deze jeugdmaatschappelijk werkers en trajectbegeleiders.  
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De leefwereld van de jongeren vindt zowel binnen als buiten het onderwijs plaats. Als 

een jongere (niet pedagogisch-didactische) problematiek heeft, openbaart zich dat ook 

op school, terwijl de oorzaak en de aanpak niet perse in school ligt. De jeugdmaat-

schappelijk werkers en de trajectbegeleiders werken ongeveer op dezelfde manier. Zij 

vervullen een brugfunctie in de ondersteuning tussen de jongere, de school en zijn of 

haar omgeving. Zij werken binnen de scholen en zijn aanspreekpunt voor docenten, 

begeleiders en leerlingen/studenten. De JMW‟er en trajectbegeleiders pakken casussen in 

een zo vroeg mogelijk stadium op en leggen de verbinding met de buurtcoachteams.  

 

Voorlopers-aanpak  

Geschiedenis  

De verantwoordelijkheid van schoolbesturen voor passend onderwijs en de nieuwe 

gemeentelijke verantwoordelijkheden voor oa. Zorg voor jeugd en de Participatiewet raken 

sterk aan elkaar en waren een deels ontontgonnen terrein. Daarom wilden de ministeries van 

VWS en OCW met een aantal schoolbesturen en gemeenten proefdraaien om in de praktijk 

uit te werken op welke wijze scholen en gemeenten samen tot een zo goed mogelijke 

integrale zorg voor jongeren konden komen. De Gemeente Doetinchem, heeft zich samen 

met het Graafschap College, met een plan op hoofdlijnen aangemeld als voorloper. 

 

Het ministerie van OCW heeft twee doelen benoemd van het voorlopers project: Allereerst 

gaat het om het leren op welke wijze scholen en gemeenten maximale synergie kunnen 

bereiken voor hun jongeren. En ten tweede gaat het om het bevorderen van de 

samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten met betrekking tot passend onderwijs en 

jeugdzorg. Onderstaande deelprojecten zijn door het Graafschapcollege en de gemeente 

samen opgepakt.   

1. Realiseren combinatiearrangementen onderwijs en zorg 

Preventiever en dichter bij de student inzetten van externe hulpverlening om 

problematiek die buiten school plaatsvindt, maar de schoolvoortgang beperkt, aan te 

pakken; 

2. Verbeteren van de soepele overgang van school naar werk 

Actievere begeleiding van studenten van school naar werk en de periode daarna;  

3. Overgang van werkzoekend naar school: organiseren van gezamenlijke intake 

Ontwikkelen en organiseren van een gecoördineerde intake voor de overgang 

werkzoekend naar school (voor zover mogelijk in samenhang met reguliere intake op 

het MBO); 

4. Realiseren van bijzondere vormen van onderwijs en bijzondere groepen studenten  

Vormgeven van maatwerkonderwijs voor bijzondere groepen studenten. 

 

Stand van zaken per deelproject per september 2014 

1. Realiseren combinatiearrangementen onderwijs en zorg 

Voor de studenten die begeleiding nodig hebben, zijn er trajectbegeleiders beschikbaar. Er wordt samengewerkt 

binnen en buiten de school met het gezin waaruit de jongere afkomstig is, met de gemeente waar de jongere 

woonachtig is en met andere hulpverleners. 

 

Ambitie: 

- Gezamenlijk (gemeenten en MBO Graafschapcollege) verantwoordelijkheid nemen om te 

komen tot een sluitende aanpak zorg en onderwijs voor de overbelaste (kwetsbare) 

student om uitval te voorkomen; 

- Inhoudelijke aansluiting en samenwerking met buurtcoachteam van de gemeente. 

De doelgroep overbelaste jongeren wordt binnen het Graafschap College geschat op 4%. Het 

betreft zo‟n 400 jongeren die op jaarbasis begeleidt worden door trajectbegeleiders.  

Daarnaast kent 3% van de jongeren gedragsproblematiek die eveneens begeleid worden door 

trajectbegeleiders. Het betreft ongeveer 300 jongeren op jaarbasis. 

Het uitvalpercentage op het Graafschap College is relatief laag. Er zijn geen specifieke 
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streefpercentages geformuleerd als gevolg van de inzet van de trajectbegeleiding. 

 

2. Verbeteren van de soepele overgang van school naar werk  

Er is inzicht in het aantal studenten dat na diplomering geen vervolgonderwijs geniet of werk 

gekregen heeft door onderzoek te doen met behulp van School-ex-gelden. Deze jongeren zijn 

telefonisch benaderd en hebben een begeleidingsaanbod gekregen. Een substantieel deel heeft 

na deze belactie werk gevonden. Een deel heeft concrete begeleiding gekregen (opmaken CV, 

sollicitatietraining e.d.). 
 

Ambitie: 

Verbeteren/intensiveren sollicitatietraining voor en aan studenten. 

Deze activiteiten verduurzamen/structureel uitvoeren. 

 

3. Overgang van werkzoekend naar school: organiseren van gezamenlijke intake 

De opzet van de gezamenlijke intake tussen MBO Graafschapcollege en gemeente 

Doetinchem is gerealiseerd. De processen zijn gesynchroniseerd en criteria voor 

schoolbaarheid en leerbaarheid zijn vastgesteld. Op casusniveau vindt overleg plaats. Samen 

bepalen het Graafschapcollege en de gemeente de schoolbaarheid en leerbaarheid van de 

jongere en helpen de jongere zo gerichter naar school of werk. “Schoolbaarheid” houdt in dat 

de jongere in staat is dagelijks naar school te gaan en “leerbaarheid” is wanneer hij/zij in 

potentie in staat is een opleiding te volgen en af te maken.  

Deze aanpak staat als good practice vermeld op de website www.passendonderwijs.nl.  

 

Ambitie: 

Geen jongere in de RMC regio tussen wal en schip. 

 

4. Realiseren van bijzondere vormen van onderwijs en bijzondere groepen 

studenten  

Er is onderzoek gedaan naar het scholings- en ondersteuningsaanbod in de regio om te 

bepalen of er voldoende passend aanbod is voor jongeren zonder startkwalificatie. Veel 

aanbod is door het Graafschapcollege weggezet in Mijn School. Mocht er onvoldoende aanbod 

zijn dan wordt er gekeken of dit in te passen is bij het bestaande aanbod of dat het 

noodzakelijk is om hier scholingsaanbod voor te ontwikkelen.  

 

Ambitie: 

Gezamenlijk (gemeenten en MBO Graafschapcollege) verantwoordelijkheid nemen voor 

(ondersteuning aan) bijzondere doelgroepen. 

 

 

Bovenschoolse voorzieningen 

OPDC Younieq, OP de Rails, Herstart 

Een bovenschoolse voorziening is een speciale 'school' waar leerlingen kunnen worden 

opgevangen, voor wie het goed is om tijdelijk niet op hun eigen school te zijn. Bijvoorbeeld 

omdat er sprake is van gedragsproblematiek die voor het regulier onderwijs niet hanteerbaar 

is of het ontbreken van leervoorwaarden of een adequate werkhouding.  

Het doel van een bovenschoolse voorziening is om leerlingen terug te leiden naar de school 

van herkomst (rebound) of een andere, best passende, school (herplaatsing). 

 

Het nieuwe samenwerkingsverband VO 25-03 wil de huidige bovenschoolse voorzieningen 

(OPDC Younieq, Op de Rails en Herstart) anders in te richten. De toekomstige 

bovenschoolse voorziening voor het VO/VSO krijgt een kleine OPDC-functie met als 

hoofdtaken Rebound en het begeleiden van herplaatsingstrajecten. Herplaatsingstrajecten zijn 

trajecten voor leerlingen die om bepaalde redenen niet langer op de eigen school kunnen 

blijven en voor wie een plaats elders op een school meer perspectief biedt voor een 

http://www.passendonderwijs.nl/
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succesvolle schoolloopbaan. Herplaatsing vindt bij voorkeur plaats op een school binnen het 

samenwerkingsverband, binnen het MBO of Werknet (hoofdstuk 3, agendapunt 19 Werknet). 

De opvang van leerlingen is altijd van tijdelijke aard. Bij Rebound wordt uitgegaan van een 

verblijfsduur van drie maanden met een eventuele verlenging van nog eens drie maanden. Bij 

herplaatsing wordt per leerling bekeken wat de verblijfsduur wordt.  

 

Graafschap helpt Scoren 

Er is een groep jongeren die problemen heeft met school en met het behalen van een 

startkwalificatie. Ze hebben moeite met school en/of problemen thuis en voor we het weten, 

moeite om in onze maatschappij te functioneren. Ze dreigen kortom buiten spel te raken. 

BVO de Graafschap heeft sinds 2007 haar deuren geopend voor deze kwetsbare jongeren. In 

een inspirerende omgeving met rolmodellen uit de voetbalwereld worden ze geholpen hun 

leven weer vorm en inhoud te geven. Een voetbalomgeving is voor veel jongeren een 

aansprekende leeromgeving. De gebruikte methodieken sluiten goed aan bij de belevings-

wereld van de jongeren. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt gekeken naar wat een 

jongere kan en waar hij/zij nog iets te leren heeft. Om uiteindelijk op eigen kracht school 

en/of werk weer op te pakken. Op jaarbasis worden 50 jongeren begeleid en grotendeels naar 

scholing en/ of werk geleid. De jongeren krijgen een inspirerend programma aangeboden in 

een voor hen inspirerende omgeving, waarin structuur een belangrijke rol speelt.  

Succesfactoren:  

- Start met gezamenlijk ontbijt; 

- Methodiek en groepsdynamiek; 

- Hanteren strakke normen en waarden binnen de groep; 

- Begeleiders, die een inspiratiebron vormen voor de jongeren; 

- Begeleiders, die zich kunnen identificeren met de doelgroep; 

- Krachtige samenwerking met ketenpartners (JEKK, Iriszorg, jeugdtoezicht); 

- Korte lijnen naar jeugdhulpverlening; 

- Sport als activeringsmiddel; 

- Topsporters als rolmodel. 

 

Horizon 

Horizon biedt in samenwerking met onderwijs, jeugdhulpverlening en gemeenten daghulp 

aan jongeren, om tot een beter toekomstperspectief te komen. De jongeren die bij de 

Horizon zijn aangemeld, zijn tussen de twaalf en drieëntwintig jaar. Zij zijn voortijdig 

schoolverlaters of dreigen dat te worden. Zij beschikken in aanleg over normale 

ontwikkelingsmogelijkheden. Er kan sprake zijn van sociaal-emotionele problematiek die 

gepaard gaat met (dreigende) stoornissen in de ontwikkeling. Tijdens de begeleiding van 

de Horizon neemt de jongere deel aan activiteiten die hem helpen zijn situatie te 

ordenen. De oorzaken van het voortijdig verlaten van school of werkloos zijn worden 

aangepakt. De verschillende activiteiten worden zo georganiseerd en geschakeld dat de 

gestelde doelen stapsgewijs worden gerealiseerd. De begeleiders stimuleren de jongere 

tot het maken van keuzes en het ontwikkelen van een realistische toekomstverwachting. 

Er wordt een verblijf aangeboden met een vaste dag- en weekstructuur. Tijdens het 

verblijf biedt de Horizon een dagprogramma dat bestaat uit activiteiten zoals sociale 

vaardigheidstraining, klussen, maatschappelijke oriëntatie. Remedial teaching en het 

wegwerken van specifieke leerachterstand behoren ook tot de mogelijkheden. Daarnaast 

kunnen jongeren ondersteund worden bij hun deelname aan arbeidsprojecten, stages 

en/of trajecten waarbij ze een certificaat behalen in een bepaalde vakrichting. Het doel 

van de Horizon is dat de jongere tot een beter toekomstperspectief komt. De jongere is 

toegeleid naar het onderwijs en /of naar betaalde arbeid. De hulp wordt in eerste 

instantie voor 12 weken ingezet tot een maximum van 40 weken. De gemiddelde 

verblijfsduur is zeven maanden. De jongere verblijft gemiddeld vier dagen per week op 

de Horizon.  

 

Topklassen (MBO Graafschapcollege) 
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 Top staat voor “talent ontwikkel programma”. Het betreft lesprogramma‟s voor studenten 

met een combinatie van complexe problematiek en een loopbaanvraagstuk. Zij zijn binnen 

het regulier onderwijs ook door een trajectbegeleider van het Loopbaanplein Graafschap  

College begeleid maar  kunnen desondanks het regulier onderwijs niet blijven volgen. Als  

uiterste redmiddel worden deze studenten dan in een Topklas geplaatst. Dit gebeurt altijd op  

advies van trajectbegeleider/orthopedagoog. 

 

Topklas 1 

Deze groep volgt een apart lesprogramma waarbij aandacht is voor de loopbaanvraag en 

begeleiding is in de complexe problematiek. Deze problematiek betreft zaken als verslaving, 

gezinssituatie, financiële problemen. Zij keren in principe na drie maanden terug naar het 

reguliere onderwijs. Een deel van deze doelgroep heeft een verlenging van 3 extra maanden 

nodig. 

 

Topklas 2 

Bij deze groep studenten is sprake van zeer complexe psychiatrische problematiek die gepaard 

gaat met internaliserende en externaliserende gedragsproblemen zoals agressie, 

eetstoornissen, ernstige faalangst en depressie. Deze studenten hebben langdurige 

hulpverlening nodig. Terugkeer naar het regulier onderwijs binnen drie maanden is meestal 

onhaalbaar. In overleg met de Horizon (Lindenhout, Sotog ) en de gemeente(n) is een speciaal 

programma ontwikkeld waarin hulpverlening de kern vormt en het volgen van onderwijs 

daaraan ondergeschikt is. Daar waar Horizon zich op het VO (tieners) richt, gaat het bij de 

Topklas 2 om mbo-studenten. Om de veiligheid in de groep te garanderen is het noodzakelijk 

in kleine groepen tegelijkertijd met 1 docent en 1 pedagogisch medewerker voor de groep te 

staan. De onderwijsbekostiging biedt slechts financiële ruimte voor 1 docent. Gezien de aard 

van dit programma ligt de verantwoordelijkheid van een dergelijk programma primair bij 

Jeugdzorg/Gemeente(n). Het uiteindelijke doel is om deze jongeren terug te laten keren naar 

een passende opleiding dan wel te begeleiden naar de arbeidsmarkt of intensieve 

hulpverlening.  Ook de toelating tot de Top2 klas vindt plaats op advies van de 

trajectbegeleider c.q. orthopedagoog. 

 

De trajectbegeleiders onderhouden vanuit hun functie contact met buurtcoaches/wijkteams. 

Om onderling goede afspraken te gaan maken heeft het Graafschap College een 

minisymposium voor de regio georganiseerd om elkaar te leren kennen en werkafspraken te 

maken.  

 

Traject op Maat 

Is een programma van het AOC waarin zij binnen de school jongeren begeleiden voor wie het 

beter is dat zij een tijdje uit de klas gehaald worden. Dit kan diverse oorzaken hebben. In 

principe gaat het om 6 weken, daarna gaan ze weer terug naar hun eigen klas. 
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13. Stichting Jongerenopvang Doetinchem 
 

In de overgang van thuis naar zelfstandig wonen kunnen jongeren door gebrek aan 

vaardigheden in de problemen raken. Deze jongeren missen om diverse redenen de 

aansluiting op de reguliere weg van wonen, leren en werken.  

In het uiterste geval kan dit leiden tot dak/thuisloosheid, met risico‟s van afglijden in de 

criminaliteit. Huisvesting is een essentiële voorwaarde om weer toe te komen aan het 

verwerven van vaardigheden op andere leefgebieden, zoals beheer van financiën, studie/werk 

en vrije tijd. In Doetinchem is te weinig betaalbare huisvesting voor niet geïndiceerde 

jongeren.  

 

Er zijn twee Jongeren Opvang Doetinchem woningen, hierin worden 3 tot 4 jongeren 

gehuisvest voor 3 tot 6 maanden. Begeleiding gebeurt door vrijwilligers o.l.v. de coördinator 

van de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem. De hulpverlening wordt gecoördineerd vanuit 

Lindenhout.  

 

In het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt met Woningstichting Sité over uitstroom vanuit 

de crisisopvangwoning naar reguliere woning. De jongeren worden vaak nog wel een periode 

begeleiding door de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem. 

 

De Stichting Jongeren Opvang Doetinchem is een tijdelijke oplossing. Er dient gekeken te 

worden naar slimme verbindingen met bijvoorbeeld begeleid wonen van Lindenhout, waarbij 

de kracht van het Stichting Jongeren Opvang Doetinchem - andere snelle aanpak met inzet 

van vrijwilligers- behouden kan blijven. Tevens zijn er afspraken gemaakt met Stichting Villa 

Eigen Bedreivigheid over ondersteuning van vrijwilligers aan de jongeren. 
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14. Stedelijk jongerenwerk  
 

Het stedelijk jongerenwerk is ondergebracht bij cultureel centrum de Gruitpoort en 

bestaat uit 4 onderdelen. De basis is „Jongerencentrum Doetinchem‟, het stedelijk 

jongerencentrum. Daarnaast is er een ambulant jongerenwerker die actief verbindingen 

maakt met o.a. de buurtcoaches en vindplaatsgericht werkt. Het derde onderdeel is 

digitaal jongerenwerk dat momenteel in co-creatie met jongeren wordt ontwikkeld 

binnen Jimmy‟s. Jimmy‟s is een nieuwe jongerenorganisatie die met ondersteuning van het 

jongerenwerk wordt opgezet.  

 

Stedelijk Jongerencentrum 

Het jongerenwerk creëert mogelijkheden en kansen waarbinnen jongeren talenten en 

eigen initiatieven kunnen ontwikkelen. De jongeren worden hierbij ondersteund en 

gestimuleerd om een aanbod te creëren voor alle jongeren uit Doetinchem. De 

Gruitpoort beschikt over unieke faciliteiten en expertise om ideeën en ambities waar te 

maken. Het jongerencentrum heeft zijn deuren dagelijks open staan zodat jongeren 

laagdrempelig kennis kunnen maken met het jongerenwerk. Het jongerencentrum is een 

veilige plek waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Een plek zonder groepsdruk en 

vooroordelen waar altijd een pot thee en een luisterend oor klaar staan. Jongeren 

opgroeien worden uitgedaagd met talenten aan de slag te gaan en te ontdekken wie ze 

(willen) zijn.  Het jongerenwerk zet in op het vergroten van hun netwerk en 

weerbaarheid, gedragsverbeteringen en stimuleert creativiteit en zelfexpressie. Het 

jongerencentrum is als stedelijke voorziening onderdeel van het preventief jeugdbeleid. 

Het jongerenwerk beschikt over kennis en vaardigheden om signalen van jongeren op te 

pikken en hier actie op te ondernemen. Bij meervoudige problematiek neemt de 

jongerenwerk contact op met de buurtcoach. 

 

Ambulant jongerenwerk 

Het ambulant (stedelijk) jongerenwerk is ondergebracht bij de Gruitpoort, maar wordt 

aangestuurd vanuit het Jeugd Interventie Team (JIT). De ambulant jongerenwerker werkt 

preventief met als doel repressie of hulpverlening te voorkomen. Hij werkt 

vindplaatsgericht en kijkt waar jongeren zich ophouden of waar zich problemen 

voordoen. Ambulant jongerenwerk gaat uit van de eigen kracht, wensen, behoeften en 

talenten van jongeren. Hij verzorgt advies, informatie en maatgerichte dienstverlening 

aan jongeren. Er wordt gewerkt aan een effectief netwerk rondom jongeren en ouders in 

samenwerking met het JIT en de buurtcoaches.  

 

Digitaal jongerenwerk 

Elke gemeente heeft de verplichting haar jeugd te voorzien van informatie en advies. De 

gemeente Doetinchem heeft de afgelopen jaren gekozen om hiervoor de website 

JONGIN te gebruiken. Samen met jongeren van Jimmy‟s willen we deze website gaan 

ombouwen tot hét platform waar jongeren uit Doetinchem en omgeving terecht kunnen 

voor alles wat ze maar willen weten. Uiteraard met een actieve jongerenredactie. 

 

Jimmy‟s 

Het stedelijk jongerenwerk is initiatiefnemer om de Jimmy‟s aanpak in Doetinchem te 

implementeren. Jimmy‟s is een jongerenorganisatie, voor en door jongeren. Professionals 

en organisaties zijn ondersteunend en faciliterend. Bij Jimmy‟s kunnen jongeren terecht 

met al hun vragen en ideeën. Dit is inderdaad zo breed als het klinkt, want we willen een 

lage drempel. Jimmy‟s is er voor alle jongeren. We doen niet aan hokjes, indicaties, 

doelgroepen en dossiers. We kijken naar wat ze wél willen en wél kunnen. De inzet, 

ideeën en creativiteit van de jongeren zal bepalend zijn hoe Jimmy‟s vorm krijgt in 

Doetinchem. Uitgangspunten zijn jongerenparticipatie, minimaal één vaste locatie waar 

jongeren terecht kunnen en een online omgeving waar jongeren informatie en advies 

kunnen vinden over uiteenlopende onderwerpen. De meest voor de handliggende locatie 
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voor de fysieke Jimmy‟s is geïntegreerd binnen het stedelijk jongerencentrum.  

 

Aansluiting buurtcoaches 

Jimmy‟s kan alleen functioneren in een goede samenwerking met partners. In de buurt 

maar ook in de jeugdzorg. De buurtcoaches werken daarbij als aangever en kunnen bij 

complexere vragen doorverwijzen naar zorgpartners. Het is dan belangrijk dat de 

betrokken partner ook via de Jimmy‟s stijl van werken kan aansluiten bij de (vraag van 

de) jongeren. Vice versa is het ook belangrijk dat professionals van partnerorganisaties 

jongeren met wie zij contact hebben, kunnen vertellen over Jimmy‟s. De nieuwe 

werkwijze die door het stedelijk jongerenwerk wordt ingezet kan worden overgedragen 

aan de buurtcoaches zodat jongeren een congruente aanpak krijgen. Door het stedelijk 

jongerenwerk actief te koppelen aan de buurtcoaches met expertise jeugd ontstaat een 

sluitend netwerk voor de preventieve jeugdaanpak.  

 

Actie(s) 2015 

Uit de praktijk lijkt dat met name de 14+ jongeren zich minder verbonden voelen met de wijk, 

waardoor de wijkgebonden aanpak moeilijker is. Daarom zet de gemeente de jongerenaanpak 

wijkoverstijgend in. Het vraagt om een nieuwe manier van werken die in 2015 

geïmplementeerd moet worden. 
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15. Websites 
 

CJG Doetinchem 

De website Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die 

vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. 

Korte informatieve vragen kunnen via „stel je vragen online‟ op de website gesteld worden. 

Binnen 2 werkdagen ontvangt men een reactie terug. 

Op de site is ook informatie te vinden over activiteiten/ cursussen die door verschillende 

partners georganiseerd worden.  

 

Opvoeden.nl 

Opvoeden.nl is een landelijke website, waar de gemeente Doetinchem bij aangesloten is. 

Op deze website vindt men informatie en tips over allerlei onderwerpen die te maken 

hebben met zwangerschap, opvoeden en opgroeien. De onderwerpen zijn verdeeld in de 

levensfases: baby, peuter, basisschoolkind, puber en jongvolwassene.  

Als er naast alle informatie op de website nog vragen zijn dan kan er doorgeklikt worden 

naar de CJG Doetinchem website. 

 

JongIn dtc 

JongIn is een online platform voor jongeren: een website waarop ze alle informatie kunnen 

vinden die relevant is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Denk aan artikelen over 

school, studie, bijbaantjes of bijvoorbeeld liefde en relaties. 

Via filmpjes en ervaringsverhalen zet JongIn aan tot nadenken en initiatief om informatie om 

hulp te zoeken.  

 

Klik voor Hulp 

Klik voor Hulp is een landelijke website voor online hulpverlening. De chatspreekuren en  

e-mailhulp wordt uitgevoerd door deskundige hulpverlening. De hulp is gratis en anoniem. Op 

de site kun je een eigen account aanmaken door het invullen van een nickname(verzonnen 

naam) en de vier cijfers van de postcode. Aan de hand hiervan word je gekoppeld aan een 

hulpverlener van een organisatie in je eigen regio. 

 

Jongeren ervaren achter de computer anonimiteit waardoor ze sneller en meer durven te 

vertellen. Je komt sneller tot de kern van het probleem en mensen zijn gemotiveerd om er 

zelf iets aan te doen. Het voordeel is dat jongeren in hun eigen tijd en op hun eigen tempo 

hun vraag kunnen stellen. 

 

Actie(s) 2015 

 De gemeente en het Stedelijk jongerencentrum onderzoeken en ontwikkelen een 

nieuwe website voor en door jongeren, die de website JongIn gaat vervangen, omdat 

de jongeren behoefte hebben aan een andere opzet van een site. De website wordt 

opgezet met de Jimmy‟s uitgangspunten. (zie onderlegger Stedelijk jongerencentrum). 

 De CJG-aanspreekpunten zijn opgegaan in de buurtcoaches. Er wordt dan ook in 

2015 onderzocht of er een gezamenlijk website ontwikkeld gaat worden, waar de 

uitgangspunten van de huidige CJG-website opgenomen worden. 
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16. Kindertelefoon 
 

 In de Jeugdwet is bepaald de gemeenten zorgdragen voor de Kindertelefoon. Na overleg 

met het Rijk is bepaald dat de uitvoering en aansluiting hiervan voor een periode van 4 

jaar door de VNG wordt uitgevoerd. 

De Kindertelefoon is een Nederlandse telefonische hulpdienst voor kinderen, waar kinderen 

en jongeren tot 18 jaar gratis naar kunnen bellen die behoefte aan een gesprek over welk 

onderwerp dan ook. Dit kan gewoon even babbelen zijn, maar ook een gesprek over een 

serieus onderwerp of een probleem. Er worden ruim 400.000 gesprekken per jaar gevoerd 

via deze telefonische hulpdienst. De mensen aan de telefoon zijn vrijwilligers, die een 

uitgebreide training hebben gevolgd. 

De telefoon wordt altijd door een van de ongeveer 700 vrijwilligers opgenomen. Het landelijk 

telefoonnummer wordt doorgeschakeld naar zo'n 20 locaties verspreid over het land. Het 

bellen is altijd anoniem. Er zal nooit zonder toestemming van het kind contact worden 

opgenomen met de bellers, ouders of derden over het gevoerde gesprek. De Kindertelefoon 

vindt respect voor kinderen en hun vragen zeer belangrijk. Elk kind moet in vertrouwen 

kunnen praten over een onderwerp of probleem. Het kan gaan om informatie, advies, hulp of 

ondersteuning. Onderwerpen als pesten, seks en relaties komen veel voor. Over het 

algemeen bellen er meer meisjes dan jongens en is de leeftijdsgroep 11 tot 14 ruim 
vertegenwoordigd. 

De Kindertelefoon is iedere dag van de week, ook in het weekend, bereikbaar van 14.00 tot 

20.00 uur op het gratis telefoonnummer 0800-0432. Er kan ook iedere dag gechat worden 

met een medewerker van de Kindertelefoon via de website. Dit kan tijdens dezelfde 

openingstijden als de Kindertelefoon. De chatgesprekken duren maximaal 30 minuten om 

voor zo veel mogelijk kinderen bereikbaar te zijn. Voor jongeren vanaf 13 jaar is het ook 

mogelijk om gebruik te maken van het forum van de Kindertelefoon. 
 
 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Telefonie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind_(leeftijdsgroep)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijwilliger
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anoniem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chatten_(communicatie)
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Hoofdstuk 3 

Voorbereiden op de arbeidsmarkt 
 

 

 

17. Entree-opleiding 
  

Wat houd het project in 

Invoeringsdatum van de wet Entree is 1 augustus 2014. De Entree-opleiding staat tot 2016 

naast de AKA-opleidingen die dan vervallen. Het betreft de niveau 1-opleiding. Deze is erop 

gericht de jongere met een diploma door te laten stromen naar vervolgonderwijs. Pas dan kan 

deze jongere zich kwalificeren (niveau 2 en hoger). De opleiding kan ook leiden tot uitstroom 

naar de arbeidsmarkt als blijkt dat vervolgonderwijs er echt niet in zit. Dit kan in principe al na 

4 maanden wanneer er een bindend studieadvies van het MBO komt dat het volgen van 

verder onderwijs geen zin heeft. Vanzelfsprekend biedt het MBO dan nazorg aan. 

 

Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit jongeren die geen diploma in het VO gehaald hebben en ouder dan 

16 jaar zijn. Deze doelgroep is niet eenduidig zodat hieronder een aantal doelgroepen 

onderscheiden wordt. 

a. Jongeren voor wie niveau 1 eigenlijk te laag is adviseert het Graafschapcollege via het 

VO of via de Vavo alsnog hun diploma te halen; 

b. Jongeren zonder VO-diploma maar met belemmerende factoren worden vaak tijdelijk 

geplaatst met als doel naar het regulier onderwijs terug te gaan. Voor hen is 

ondersteuning gewenst om die belemmerende factoren hanteerbaar te maken. Denk 

hierbij aan ADHD, Autisme, sociaal-emotionele problematiek, financiële problemen, 

verslavingsproblematiek of tienermoeders;  

c. Jongeren afkomstig uit het VSO die wel een diploma hebben maar niet (meteen) het 

mbo-niveau 2 aan kunnen. Strikt formeel zijn deze jongeren niet toelaatbaar bij 

Entree, maar omdat zij anders tussen wal en schip vallen worden ze toch toegelaten; 

d. Jongeren die afkomstig zijn uit inburgering en NT2. In samenwerking met de 

Taalschool van het Graafschap College begeleiden zij deze jongeren zo goed mogelijk 

om taalniveau en leerniveau in balans te brengen zodat zij een opleiding op het bij hun 

passende niveau kunnen volgen en afronden. Start dus bij Entree; 

e. De medewerkers van Sociale Werkplaatsbedrijven die als BBL‟er worden opgeleid tot 

diploma niveau 1. BBL is de parttime opleiding met sterke praktijkcomponent;  

f. Externe kandidaten (extraneus) van buiten het regulier onderwijs o.a. de 

Praktijkschool en justitiële jeugdzorg.  

Aansluiting met de buurtcoaches  

Deze jongeren doen allen een groot beroep op begeleiding. Het Graafschap College heeft bij 

de verdeling van de financiële middelen hiermee rekening gehouden zodat er relatief veel 

begeleiding door docent, mentor en decaan geboden wordt. De decaan onderhoudt de 

contacten met de trajectbegeleiders van het Loopbaanplein Graafschap College en de 

ambulante hulpverlening. Trajectbegeleiders pakken casussen op en leggen de verbinding met 

de buurtcoachteams. 
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18.  Loopbaanplein Achterhoek 
 

Het Loopbaanplein is een Graafschap College brede voorziening die zich bezighoudt met 

de volgende doelen: 

a. Het begeleiden van studenten die extra ondersteuning nodig hebben, waaronder   

    trajectbegeleiding, sociale vaardigheidstrainingen, ambulante en orthopedagogische  

    begeleiding, etc. Het betreft jongeren met meervoudige problematiek,  

    gedragsproblematiek, chronisch zieken of gehandicapten, visueel en communicatief  

    beperkten; 

b. Het begeleiden van studenten van school naar werk via het School-ex programma, 

    Het informeren en adviseren van werk en opleidingszoekenden onder andere door het  

    Leerwerkloket en de gemeenschappelijke intake. 

De doelgroep bestaat uit studenten van het Graafschap College. Jaarlijks worden ongeveer 

1.000 (ongeveer 10%) van de 10.000 studenten op enigerlei wijze vanuit het Loopbaanplein 

begeleid. Ongeveer 75 jongeren vinden jaarlijks begeleiding in het vinden van werk vanuit het 

School-ex(1) programma met een slagingspercentage van +75%. Verder is het Loopbaanplein 

bedoeld voor jongeren, jonger dan 27 jaar die door de gemeente worden verwezen naar de 

voorliggende voorziening onderwijs en werkzoekenden die zich willen oriënteren op werk en 

scholing (UWV / SD). 

 

De trajectbegeleiders hebben de opdracht om de verbinding te maken met de buurtcoaches. 

Er worden nadere werkafspraken tussen de trajectbegeleiders en de sociale wijkteams 

gemaakt. 

 

Actie(s) 2015 

 Verdere operationaliseren samenwerking trajectbegeleiders en sociale wijkteams; 

 School-ex structureel financieren (Graafschapcollege vraag voor het schooljaar 

2015/2016 opnieuw middelen aan bij het OC en W) met een relatie naar o.a. de 

participatiewet; uitbreiden naar alle schoolverlaters (dus ook de ongediplomeerden) 

en verbinden met Werknet; 

 Verder uitrollen van de gemeenschappelijke intake 27 minners naar alle Achterhoekse 

en Liemerse gemeenten. 

 

(1) School ex  

Alle mbo-scholen spannen zich in om met begeleidings- en ombuiggesprekken gediplomeerde 

mbo‟ers door te laten studeren en te stimuleren te kiezen voor een studie met 

arbeidsmarktperspectief. Deze aanpak, het School ex-programma 2.0, maakt deel uit van het 

Actieplan Jeugdwerkloosheid dat de ministers van OCW en Sociale Zaken in maart 2013 

lanceerden. Het School ex-programma heeft tot doel werkloosheid onder mbo‟ers te 

voorkomen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.  
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19. Werknet 
 

Het Werknet is geen gebouw of afdeling met medewerkers maar een set van afspraken tussen 

diverse partijen om toe te leiden naar werk. Dit zijn naast het Graafschap College de Sociale 

Werkplaatsbedrijven, de gemeenten, UWV en het onderwijs inclusief het VSO en PrO in de 

regio. Het uitgangspunt is samenwerking en bundeling van budgetten zoals zorggelden, de 

bekostigingsgelden uit het onderwijs en middelen vanuit de AWBZ of WMO. De 

voorzieningen via het Werknet bestaan uit een combinatie van topleiding naar werk en 

onderwijs. 

 

De doelgroep bestaat uit jongeren die tussen de wal en het schip dreigen te vallen in verband 

met nieuwe wet- en regelgeving zoals de Participatiewet en het Entreeonderwijs. Ook 

volwassenen die al eerder tussen wal en schip zijn geraakt, zullen na de eerste start van 

Werknet als doelgroep gelden. Denk aan de Participatiewet die uitgaat van studiefinanciering 

als voorliggende voorziening, ook voor jongeren die niet in staat zijn een kwalificerende 

beroepsopleiding te volgen. Ook jongeren die voorheen bij een Sociale Werkplaats konden 

werken, maken onderdeel uit van de doelgroep. Verder behoren jongeren die zonder 

uitkering en kwalificatie thuis zitten, tot de doelgroep. Het Werknet voorziet in een aanpak 

om deze doelgroep te helpen bij het maken van de overgang naar werk. En in de begeleiding 

in de eerste fase dat ze werken om terugval te voorkomen. Zie ook onderstaand schema.  
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20. Jongerenloket JOUW Unit 
 

JOUW Unit verzorgt de regionale leer- en kwalificatieplicht voor MBO leerlingen in de 

leeftijd van 16 tot 23 jaar, de RMC trajectbegeleiding voor voortijdig schoolverlaters, en 

verstrekt informatie aan jongeren. Beoogd wordt dat alle jongeren onderwijs volgen en 

een startkwalificatie behalen, dan wel aan het werk zijn, of ondersteund worden op weg 

naar scholing of werk. Hierbij wordt zeer nauw samengewerkt met de afdeling Werk en 

Inkomen van de gemeenten in de regio, waar de Wet Werk en Bijstand wordt 

uitgevoerd.  

 

Als regionale netwerkorganisatie heeft JOUW Unit verschillende aandacht- en 

actiepunten. Zo is het van belang om met scholingsinstellingen concrete afstemming te 

bereiken over het participatietraject van jongeren. Er moet afgestemd worden of een 

jongere zich nog verder kan scholen en onder welke voorwaarden deze scholing gevolgd 

kan worden. Dit krijgt met name vorm binnen de Voorloperaanpak: een gezamenlijk 

initiatief van het Graafschap College en gemeente Doetinchem, dat gestart is vanwege de 

wijzigingen die de Wet op Passend Onderwijs met zich meebrengt.  

Een tweede belangrijk punt is het opvangen van het tekort aan stageplaatsen, 

leerwerkplekken en banen voor jongeren. Bovenop de reguliere dienstverlening wordt 

hier via het Actieplan Jeugdwerkloosheid een impuls aan gegeven.  

Een derde aandachtspunt is een goede implementatie van de invoering van de 

Participatiewet, waardoor een nog bredere groep jongeren door de gemeenten naar 

school of werk wordt begeleid. 
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21. Jongeren en arbeidsmarkt 
  

Verschillende voorzieningen gericht op het opdoen van praktische werknemerservaring 

en toeleiding naar werk zijn beschikbaar of in ontwikkeling. Nadat de jongere in de 

zoekperiode eerst zelf heeft geprobeerd zich verder te scholen of een baan te vinden, 

kunnen deze voorzieningen worden ingezet. Het onderstaande moet een voldoende 

breed aanbod opleveren:  

 Werkschap (activiteiten die gericht zijn op markttoeleiding en terg naar school 

(ondersteuning bij het opbouwen van bv. structuur en arbeidsritme);  

 Bijeenkomsten en activiteiten gericht op het ontwikkelen en optimaal benutten van 

sollicitatievaardigheden;  

 Project in samenwerking met uitzendbureau met als doel uitstroom naar regulier 

werk; 

 Jobhunting door arbeidsbemiddelaars (proefperiodes);  

 actieplan Jeugdwerkloosheid regio Achterhoek. Onder andere nieuwe tranche 

vouchers en projecten gericht op sector zorg en techniek.  

 

In ontwikkeling of in pilotfase:  

 Werknet; activeert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor wie het 

reguliere onderwijssysteem geen oplossing biedt. Werknet helpt hen hun passie en 

kwaliteiten te ontdekken. Wij werken samen aan het aan de slag gaan (hoofdstuk 3, 

agendapunt 19, Werknet); 

 Project met Graafschap College waarbij de overgang van school naar werk versoepeld 

wordt (begeleiding baanzoekers via maatwerk) (hoofdstuk 2, agendapunt 12, 

Aansluiting passend onderwijs – jeugdhulp/ Voorlopersaanpak);  

 Project met Graafschap College waarbij maatwerktrajecten voor bijzondere 

studenten aangeboden worden (hoofdstuk 2, agendapunt 12, Aansluiting passend 

onderwijs – jeugdhulp/ Voorlopersaanpak). 
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22. Jongeren en uitkering 
  

Bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering gaat de jongere vier weken zelf onderzoeken of 

er nog scholingsmogelijkheden zijn en solliciteren naar een baan. Hiermee wordt de jongere 

gestimuleerd het initiatief te nemen op basis van zijn eigen zelfredzaamheid. Alleen als de 

jongere geen scholingsmogelijkheden meer heeft en actief heeft gesolliciteerd, bestaat er recht 

op een uitkering. 

 

In bijzondere gevallen kan een jongere financiële of zorgproblemen ervaren tijdens deze vier 

weken zoekperiode. Er moet continu aandacht zijn in de uitvoering om deze jongere in beeld 

te hebben en voor hen de zoekperiode op basis van maatwerk in te vullen. De jongere kan in 

deze zoekperiode ondersteuning ontvangen van partners van de afdeling werk en inkomen op 

verschillende leefgebieden (het Werkplein). Er wordt dan ook gezocht naar een 

maatwerkoplossing binnen de kaders van de wet. 

 

In samenwerking met het Graafschap College is er een gezamenlijk intake ontwikkeld die in 

bepaalde gevallen de leer- en schoolbaarheid van de jongere aantoont en het vervolgproces 

voor de jongere aangeeft. Ook worden er bij het Graafschap College nieuwe, aangepaste 

vormen van onderwijs ontwikkeld. Beide projecten maken deel uit van de Voorlopersaanpak 

(Hoofdstuk 2, agendapunt 12, Aansluiting passend onderwijs – jeugdhulp/ Voorlopersaanpak). 
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Hoofdstuk 4 

Veiligheid 
 

 

 

23. Veilig Thuis (Advies Meldpunt Huiselijk geweld en 

 Kindermishandeling) 
 

Vanaf 1 januari 2015 kunnen meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld 

worden bij het nieuwe meldpunt Veilig Thuis (van het Advies Meldpunt 

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK)). Dit meldpunt zit fysiek in Apeldoorn, 

gezien de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland.  

 

Het bieden van voorlichting, preventie en het bestrijden van huiselijk geweld en 

kindermishandeling is een taak van elke gemeente. 

In 2014 is de regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling vastgesteld. Hierbij ligt de 

nadruk op gerichte preventie, signalering, het verminderen van handelingsverlegenheid en 

nazorg. Een en ander in nauwe samenwerking met de wijkteams en generalisten. Het 

veiligheidsaspect verdient hoge prioriteit. Verder dient er specifieke aandacht te zijn voor 

oudermishandeling, eergerelateerd geweld en slachtoffers van loverboys en mensenhandel. 

Centrumgemeente Doetinchem zal een uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling 

opstellen samen met de gemeenten in de regio Achterhoek.  

 

Huiselijk geweld 

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het 

slachtoffer. Het gaat dan om (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. 

Meestal is er sprake van een machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de 

pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch. 

 

Iedereen kan vanaf 1 januari 2015, voor informatie, hulp en advies terecht bij Veilig Thuis 

(AMHK). Niet alleen de slachtoffers, maar ook de pleger, kinderen, familie, buren en 

andere omstanders die hulp zoeken. 

 

Kindermishandeling 

Onder kindermishandeling wordt verstaan: Elke vorm van geweld fysieke, psychische of 

seksuele aard, die ouders of andere personen minderjarigen aandoen.  

 

Iedereen die zich zorgen maakt over een kind en denkt aan kindermishandeling kan 

hierover (vanaf 1 januari 2015) advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis 

(AMHK). Kinderen en jongeren kunnen ook over hun eigen situatie bellen met  

Veilig Thuis (AMHK) 0900-2000. 

 

Meldpunt loverboys 

De afgelopen 10 jaar is in verschillende steden geconstateerd dat loverboys-girls actief 

jongeren ronselen om hen via misleiding tot duistere acties aan te zetten, vaak met als 

doel om daar veel geld aan te verdienen. Daarbij kun je denken aan prostitutie, maar ook 

aan wapen- en/of drugshandel en/of andere vormen van financiële of seksuele uitbuiting.  

 

Op 19 september 2013 is het meldpunt loverboys Achterhoek van start gegaan. In de 

ketensamenwerking worden afspraken gemaakt over preventie, vroegsignalering, 

dossiervorming, weging en kwalificatie, toewijzen en zorgcoördinatie. De meldingen die 

bij het meldpunt loverboys gedaan worden zijn gekoppeld aan Veilig Thuis (AMHK). 
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Iedereen kan contact opnemen met het Meldpunt Loverboys om advies te vragen of een 

melding te doen. Jongeren kunnen ook zelf contact opnemen.  

Telefoonnummer 0900 500 70 80 (5ct per min.)  

Er is gekozen voor een eigen nummer zodat slachtoffer/melders direct de juiste persoon 

aan de lijn krijgt. 

 

Zorgmeldingen 

Als iemand zich ernstige zorgen maakt over een kind, kan hij dat melden via een 

„zorgmelding‟. Dat kan een willekeurige burger zijn, een professional die met kinderen 

werkt of de politie. Op dit moment heeft Bureau Jeugdzorg de verantwoordelijkheid om 

de melding in ontvangst te nemen en vanuit haar outreachende taak daarop actie te 

ondernemen. Afgesproken is dat Bureau Jeugdzorg Gelderland de zorgmeldingen voor 

de regio Achterhoek ook in 2015 verzorgt; dit valt onder Veilig Thuis (AMHK). 

 

Aansluiting buurtcoaches 

Er vindt nauwe afstemming plaats met de wijkteams, buurtcoachteams. Indien terugkeer 

in een wijk nog niet haalbaar is en er opvang nodig is, wordt er onderzocht welke 

maatwerkvoorziening het beste past. Hierbij moet het geheimhouden van het 

verblijfadres bij het aanvragen van de beschikking in de back-office goed geborgd zijn. 

Vervolgens blijven de betrokken generalisten het proces goed bewaken, in samenspraak 

met de begeleider van de opvang.  

 

 

  



 

40 

 

24. Jeugd Interventie Team 
 

Het Jeugd Interventie Team (JIT) is opgericht voor overlastgevende jongeren. Voor 

jongeren die zelf geen hulp zoeken of vinden, maar die wel nodig hebben. Het gaat om 

jongeren tussen de 12 en 23 jaar die agressief of somber zijn, (te veel) drugs of alcohol 

gebruiken en met vrienden overlast veroorzaken. Deze factoren vragen om een 

specialistische aanpak. 

Vaak gaat het op school en thuis niet goed, soms is er contact met de politie. Voor de 

medewerkers van JIT is het verhaal van de jongere het uitgangspunt. Zij zijn er voor de 

jongere en zijn familie. Er wordt kan ook eerst geprobeerd om hulp en steun te 

organiseren vanuit de eigenkring van de jongere(n), soms bied het JIT zelf hulp of 

verwijzen zij door. 

 

De medewerkers van het JIT richten zich op (groepen) jongeren die wijkgrenzen 

overschrijden. De kracht van het JIT is dat de aanpak flexibel is en gericht op continuïteit in 

het contact met de (groepen) jongeren. Er wordt gekeken en gewerkt vanuit verschillend 

perspectieven: welzijn, hulpverlening, dwang en drang en beleid. 

 

Samenwerking buurtcoaches 

Het JIT voegt iets toe aan de generalistische werkwijze van de buurtcoaches. Zij werken 

bovenwijks en vliegen in bij bovenwijkse vragen met betrekking to overlastgevende (groepen) 

jongeren die door de buurtcoaches niet kunnen worden opgepakt. Men werkt projectmatig 

samen. Dit houdt in dat het JIT „er op af‟ gaat in kleine teams op de vraag van de wijk. Als het 

project stopt dan trekt het JIT zich weer terug. De JIT aanpak kenmerkt zich door korte, 

snelle slagen en door flexibiliteit in tijd en inzet. Het zal voor een deel bestaan uit het „blussen 

van brandjes‟, het oplossen van problemen met (groepen) jongeren. Daarnaast heeft jet JIT 

een signaleringsfunctie en zal het ook stedelijke preventief actief zijn. Het JIT zal daarnaast 

laagdrempelig blijven werken. Zij zullen contact hebben met jongeren en buurtbewoners door 

ze ook in goede tijden en onder positieve omstandigheden te treffen. 

 

Samenwerking onderwijs 

De groepen die het JIT treft op straat zijn vaak ook (deels) actief op scholen. Het is van belang 

dat er hierover informatie uitwisseling is. Het VO en MBO bedienen stedelijke jeugd en krijgt 

dus ook te maken met groepsprocessen binnen haar muren die samenhangen met 

groepsprocessen op straat. Het is dus van groot belang dat er hierover informatie uitwisseling 

plaatsvindt over en weer. Bovendien kan door samenwerking op individueel niveau of op 

groepsniveau beïnvloeding plaatsvinden van bepaalde groepsprocessen. 

Om de snelheid en de lijnen kort te houden wordt er voor directe samenwerking met de 

scholen gekozen. De buurtcoaches worden geïnformeerd en er wordt gekeken of zij al 

ondersteuning bieden.  

 

Samenwerking stedelijk jongerencentrum 

Het stedelijk jongerencentrum heeft een functie in de facilitering, activering en ondersteuning 

van alle jongeren in Doetinchem. Een samenwerking tussen JIT en stedelijk jongerencentrum 

heeft een belangrijke meerwaarde. Door expertises te bundelen kunnen er interessante 

verbanden worden gelegd. 

 

Acties 2015 

In 2015 wordt de onderlinge samenwerking verder ontwikkeld. 
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25. Veiligheidskamer Achterhoek 
 

De Veiligheidskamer Achterhoek bespreekt alle lastige zaken omtrent jeugdcriminaliteit, 

geweld- en overlastplegers, huiselijk geweld, veelplegers en de nazorg voor  

(ex-) gedetineerden met diverse organisaties zoals: politie, Openbaar Ministerie (OM), 

Raad van de Kinderbescherming (RvdK), gemeenten en diverse zorgaanbieders. De 

casussen worden gezamenlijk opgepakt, waarbij de krachten en mogelijkheden worden 

gebundeld om de problemen van de (groepen)jongeren op te lossen. 

 

Aanpak jeugd 

In de overleggen: jongeren 18-, 18+ en minderjarige veelplegers wordt zo nodig een 

integraal plan van aanpak opgesteld “1 doel, 1 plan en 1 regisseur”. 

 

Tevens is de Veiligheidskamer Achterhoek een tussenschakel tussen het OM en de 

gemeenten via Zo Snel Mogelijk (ZSM). De ZSM-lijsten van alle jongeren onderen de 21 

jaar die bij hen zijn aangemeld n.a.v. een gepleegd strafbaar feit worden gedeeld met de 

gemeenten met als doel om de bepalen of er zorgsignalen zijn en samen te bepalen welke 

zorg ingezet moet wordt. 

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Alle meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden gescreend door de 

Veiligheidkamer. De complexe zaken worden regelmatig besproken. Ook hier wordt een 

integraal plan van aanpak gemaakt. 

 

Aansluiting buurtcoahes 

 De aansluiting met de buurtcoaches is via de teamleiders buurtcoach geregeld. In 

2015 en 2016 wordt er een werkwijze ontwikkeld.  

 In 2014 is vanuit de Veiligheidskamer Achterhoek gestart met het aanpakken van de 

Syriëgangers, waarbij nauw samengewerkt wordt met de wijkteams/ buurtcoachteams. In 

2015 zal dit een structureel karakter krijgen. 

 

Actie(s) 2015 

 Vanaf 2015 neemt een medewerker van Veilig Thuis deel aan het casusoverleggen 

van de Veiligheidskamer Achterhoek. 
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26. Nieuwe Jeugdbescherming 
 

Bureau Jeugdzorg Gelderland is in 2014 gestart met de pilot Nieuwe Jeugdbescherming.  

Met deze werkwijze sluiten zij, in nauwe samenwerking met de Raad voor de 

Kinderbescherming, de landelijk werkende instellingen (Leger des Heils Jeugdzorg en 

reclassering, William Schrikker Groep en SGJ Christelijke Jeugdzorg), de Eigen Kracht 

Centrale en de gemeenten in de regio, aan op de transformatie van de zorg voor jeugd. 

 

Met deze Nieuwe Jeugdbescherming worden achter de schermen krachten gebundeld. Op 

deze manier worden alle vormen van hulpverlening die nodig zijn om een kind te beschermen 

nauw met elkaar verbonden. Samen bieden ze expertise op het gebied van drang en dwang: 

jeugdbescherming in de breedste zin van het woord. Breed opgeleide en gecertificeerde 

medewerkers werken - dicht bij het gezin - samen in een team, ondersteund door 

gedragswetenschappers. Dit team biedt consultatie, voegt waar nodig in en trekt zich zodra 

het kan weer terug uit de lokale zorg. De lokale hulpverlener is en blijft per definitie de vaste 

contactpersoon voor het gezin. Zij of hij pakt alle vragen van of over gezinnen op en kan de 

jeugdbeschermer erbij betrekken wanneer de grens van vrijwillige hulp is bereikt. Het gaat 

dan om situaties waarin de veiligheid van kinderen bedreigd wordt, of om jongeren die 

dreigen af te glijden in de criminaliteit. Ook vaste medewerkers van de Raad voor de 

Kinderbescherming maken deel uit van de teams. Gezamenlijk wordt afgewogen of een 

melding bij de Raad voor de Kinderbescherming noodzakelijk is.  

 

In deze teams werken jeugdbeschermers met kennis en vaardigheden op het gebied van 

onderzoek naar de bedreigde ontwikkeling van kinderen en kindermishandeling, 

crisisinterventie, ondertoezichtstellingen en jeugdreclassering. Ook de deskundigheid 

die nodig is voor het omgaan met kinderen en ouders met een licht verstandelijke beperking 

is geborgd. Al deze expertise is in één team verenigd, voor één specifieke regio. 

De Nieuwe Jeugdbescherming werkt efficiënt en effectief. Zo komt er tijd vrij om een sterk 

netwerk rond ouders en kind te creëren. Als dat lukt, wordt een ondertoezichtstelling 

mogelijk voorkomen. Vanuit het jeugdbeschermingteam kunnen alle voorkomende 

beschermingsfuncties uitgevoerd worden die voor de verschillende kinderen in een gezin 

nodig zijn. Overdracht van een zaak van de ene beschermingsmedewerker naar de andere 

gebeurt alleen als dat voor het gezin wenselijk is. De medewerkers werken volgens een 

specifieke, vastgelegde methodiek en volgens standaard kwaliteitseisen. Dit maakt deze vorm 

van hulp specialistisch en niet door iedereen toepasbaar. 

 

Als de lokale zorg (buurtcoachteam) bij de Nieuwe Jeugdbescherming aanklopt, wordt 

allereerst nagegaan of het team voldoende geholpen is met alleen advies. Er kan extra 

ondersteuning worden geboden; de jeugdbeschermer gaat dan mee naar het gezin en biedt 

hulp op maat aan, zodat de lokale collega verder kan. Pas als dat niet genoeg is voegt de 

jeugdbeschermer in als nieuwe partner. Hij wordt dan tijdelijk een onderdeel van de hulp die 

het gezin wordt geboden. En andersom: als een beschikking van de rechter binnenkomt om 

een maatregel uit te voeren, dan wordt ook de lokale zorg ingeschakeld. 

 

De Nieuwe Jeugdbescherming stelt duidelijke voorwaarden om de veiligheid van het kind te 

waarborgen en om criminaliteit te voorkomen. Hoe daar uitvoering aan wordt gegeven, 

wordt zoveel mogelijk aan de gezinsleden overgelaten. Zij activeren samen met de lokale zorg 

het gezin en hun sociale netwerk in het nemen van regie en verantwoordelijkheid. Zo ontstaat 

er een gezamenlijk opgesteld gezinsplan dat duurzaam is omdat het de eigen kracht 

centraal stelt en omdat er een netwerk is dat blijft als de professionals stoppen.  

  

 

Als vanuit de Nieuwe Jeugdbescherming een onderzoek door het Veilig Thuis (AMHK) of de 

Raad voor de Kinderbescherming wordt uitgevoerd, betekend dit geen periode van 

stilstand. Het lokale veld blijft samen met de jeugdbeschermer het gezin activeren om de 
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juiste stappen te zetten. Personen die vanuit het netwerk van het gezin betrokken worden bij 

het onderzoek kunnen direct worden gevraagd het gezin te steunen. N 

 

Afspraken raad voor de kinderbescherming 

De Gemeenten worden  in 2015 ook verantwoordelijk voor het gedwongen kader:  

jeugdbescherming en jeugdreclassering. De raad voor de kinderbescherming behoudt zijn 

wettelijke taken op die terreinen. Dat betekent dat gemeenten en de raad voor de 

kinderbescherming vanaf 2015 intensief met elkaar gaan samenwerken. Er moeten daarom 

samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Het gaat om samenwerkingsafspraken op de 

volgende terreinen: 

1. Kinderbeschermingszaken 

•  Advies van de raad voor de kinderbescherming in zaken waar de inzet van het 

 gedwongen kader in een gezin overwogen wordt, nog zonder dat dit leidt tot een 

 verzoek tot raadsonderzoek; 

•  Verzoek tot raadsonderzoek (toegang tot de jeugdbescherming).Betrekken (op zijn 

 minst informeren) van ouders bij het verzoek tot raadsonderzoek; 

•  Toetsing of een kinderbeschermingsmaatregel (al dan niet tussentijds) beëindigd kan 

   Worden; 

•  De toegang tot de gesloten jeugdhulp, in zaken waarin zowel de raad als de gemeente 

   betrokken zijn. 

2. Jeugdstrafzaken 

•  De inzet van jeugdreclassering in opdracht van OM/rechter, al dan niet na advies raad 

   voor de kinderbescherming; 

•  De inzet van jeugdreclassering in opdracht van de raad voor de kinderbescherming; 

•  De inzet van jeugdreclassering ter voorbereiding van raadsadvies aan OM/rechter een 

   gedragsbeïnvloedende maatregel op te leggen (haalbaarheidsonderzoek en 

 indicatiestelling); 

•  De uitvoering door de raad van casusregie in jeugdstrafzaken, inclusief toezicht op de 

   uitvoering van de jeugdreclassering, aanwijzingsbevoegdheid en nazorg; 

•  De uitvoering van taakstraffen (werkstraffen in de buurt, gemeentelijke instellingen als 

   werkplek); 

•  De inzet van JR in het kader van schoolverzuimzaken. 

ijktea  
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27. Handelen bij veiligheidsrisico‟s en crisis 
 

In De Doetinchemse Keuze (DDK) staan al verschillende instrumenten en organisaties 

die opereren bij crises en veiligheidsrisico‟s, te weten de Raad voor de 

Kinderbescherming, Veilig Thuis (AMHK), Veiligheidshuis/ Veiligheidskamer (NOG- 

Veiligerhuis), de Nieuwe Jeugdbescherming, het Lokaal Zorgnetwerk etc. Wij doen er 

alles aan om te voorkomen „dat het misgaat‟ maar mocht het toch gebeuren, dan moeten 

wij een leidraad of protocol hebben waarin staat hoe te handelen in een dergelijke 

situatie. Op dit moment is de gemeente bezig deze leidraad of dit protocol te 

ontwerpen.  

 

Spoedeisende zorg 

Afgesproken is dat Bureau Jeugdzorg Gelderland de zorgmeldingen voor de regio 

Achterhoek ook in 2015 verzorgt. De Spoedeisende Zorg van Bureau Jeugdzorg 

Gelderland komt in actie wanneer er een acute crisissituatie is met een baby, kind of 

puber tot 18 jaar. De melding komt meestal binnen via politie, familie of het 

consultatiebureau. Als er inderdaad iets aan de hand is, wordt meteen actie 

ondernomen. Binnen vier uur is een medewerker Spoedeisende Zorg ter plekke om de 

crisis te beoordelen en te bepalen of een indicatie spoedzorg nodig is. Als een besluit 

spoedzorg wordt genomen, wordt direct een organisatie van Jeugd- & Opvoedhulp uit de 

regio ingeschakeld. Deze biedt de dag erna al hulp in het gezin. Als het enigszins mogelijk 

is, blijft het kind thuis. Mocht de situatie echter zo ernstig zijn dat de veiligheid van het 

kind acuut in gevaar is, dan moet het kind soms meteen uit huis worden geplaatst. Liefst 

bij familie of vrienden van het gezin, soms op een crisisplek bij een aanbieder van Jeugd- 

en Opvoedhulp. Binnen vier weken wordt een nadere analyse gemaakt van de 

thuissituatie en de problemen. Soms is de crisis binnen die periode opgelost en is er geen 

verdere hulp nodig. Als er wel verdere hulp nodig is, valt het kind daarna onder de 

verantwoordelijkheid van de 1e lijn of van één van de regionale kantoren van BjzG, 

afhankelijk van de problematiek.  De Spoedeisende Zorg werkt Gelderland breed, 24 uur 

per dag en 7 dagen in de week.  
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28. De Veilige School 
 

Een veilige school is een zaak van ons allemaal 

Het is van belang dat er in en om school een veilig klimaat heerst.  

Door opvoedingsproblematiek en vervagende maatschappelijke normen en waarden is 

het gedrag van jongeren op scholen niet altijd even positief. Om hier goed mee om te 

gaan zijn hierover gezamenlijke afspraken gemaakt met alle betrokkenen.  

In 2009 is er een convenant Veilige school gesloten met het voorgezet onderwijs en de 

gemeente Doetinchem, in 2014 met het Graafschapcollege en alle Achterhoekse gemeenten.  

 

Actie(s) 2015 

In 2015 wordt het convenant Veilige school voortgezet onderwijs actueel gemaakt. Eén van de 

belangrijke aandachtspunten van het convenant is (digitaal) pesten. Er is een koppeling met 

Halt vanuit de Veiligheidsportefeuille.  

Om het convenant handen en voeten te geven worden er preventieve en repressieve acties 

ondernomen.  

 

Preventief 

Met de toename van social media is ook het (digitale) pesten behoorlijk toegenomen. Hier 

moet stevig op ingezet worden door middel van voorlichting e.d. Uit overleg met diverse 

vertegenwoordigers van de scholen en van het jeugdinterventieteam en jeugdzorg is gebleken 

dat met name deze problematiek veel aandacht verdient. Schade voorkomen is het advies. 

 

Repressief 

Scholen hebben de wettelijke verplichting op basis van de wet op de arbeidsomstandigheden 

om de veiligheid van iedereen op school te garanderen. Omdat de politie in 2014 

werkafspraken heeft gemaakt met het voortgezet onderwijs en het Graafschapcollege, melden 

(in tegenstelling dan voorheen) alle scholen strafbare feiten. Zo kan er per situatie bepaald 

worden of justitieel doorpakken noodzakelijk is. 
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Hoofdstuk 5 

Individuele maatwerkvoorzieningen 
 

 

 

29. Individuele maatwerkvoorziening 
 

Een individuele voorziening is een niet vrij toegankelijke voorziening die is afgestemd op 

de persoonskenmerken van de gebruiker. In de nieuwe WMO 2015 is de nieuwe term 

maatwerkvoorziening, in de Jeugdwet wordt nog gesproken over individuele 

voorzieningen. Voor een individuele maatwerkvoorziening wordt een beschikking 

afgegeven, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. De toegang naar een individuele 

maatwerk voorziening loopt via de buurtcoach of jeugdconsulent. In de Jeugdwet is 

daarnaast expliciet de mogelijkheid tot verwijzing naar de jeugdhulp opgenomen voor de 

huisarts, de medische specialist en de jeugdarts.  

 

Individuele maatwerkvoorzieningen: 

 Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ); 

 Specialistische GGZ; 

 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

 Gesloten psychiatrisch (BOPZ – bijzondere opnemingen in Psychiatrische 

ziekenhuizen) – (o.a. eetstoornissen, autisme, persoonlijkheidsstoornissen); 

 Begeleiding en persoonlijke verzorging; 

 Thuisverpleging  *; 

 Behandeling en verblijf; 

 Specialistische dagbehandeling en verzorging verstandelijke beperkte jongeren, 

observatie- en behandelingscentra (OBC) en multifunctionele centra ( MFC); 

 Specialistische ambulante jeugdhulp; 

 Dag- en deeltijd behandeling zonder verblijf; 

 Pleegzorg; 

 Residentiële zorg; 

 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering; 

 JeugdzorgPlus (incl. toegang JeugdzorgPlus); 

 Open verblijf 24 uur residentieel, terreinvoorzieningen; 

 Crisis 24 uur residentieel (bedden); 

 Spoedeisende zorg (crisis) ambulant team; 

 Ondersteuning van de pleegzorg (o.a. werving en matching); 

 Open verblijf 24 uur residentieel, gezinshuizen‟. 

 Forensische jeugdhulp 

 Verzorging van jeugd met een lichamelijke en zintuiglijke beperking 

 

* Een jongere kan ook een indicatie thuisverpleging krijgen vanuit de ZVW, bijvoorbeeld als bij 

terugkeer uit het ziekenhuis een tijdje thuisverpleging nodig is. 

Dit zal dan hetzelfde werken als in de afstemming met verpleging en verzorging van 

volwassenen. De wijkverpleegkundige stemt af met de buurtcoaches in de wijk, als dit het 

geval is, en zo wordt eventuele samenloop van voorzieningen in beeld gebracht. 
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30. Toegang individuele (maatwerk)voorzieningen 
 

Toegang via buurtcoach of jeugdconsulent 

De buurtcoach of jeugdconsulent (voormalig medewerkers van Bureau Jeugdzorg) zoekt 

samen met de jeugdige en/ of zijn ouders naar de hulp die het meest aansluit op de 

persoonlijke situatie van de jeugdige. In hoofdstuk 6 van het uitvoeringsplan WMO van de 

gemeente Doetinchem staat de werkwijze van de buurtcoach en de (jeugd)consulent 

beschreven. Voor de toegang tot een individuele (maatwerk)voorziening jeugdhulp is dezelfde 

werkwijze van toepassing. Startpunt is een jeugdige met of zonder ouders en/of verzorgers 

die een probleem ervaart. In eerste instantie zullen veel mensen daarbij zelf een oplossing 

vinden, al dan niet met behulp van mensen in de eigen sociale kring (familie, vrienden, buren). 

Wanneer dit echter niet voldoende is zal hij op een of andere manier toegang zoeken tot 

professionele ondersteuning.  

Het eerste contact gaat dus in ieder geval over het hebben van herkenbare plekken voor 

jeugdigen en/of hun ouders om zich te kunnen melden. Elke inwoner kan zelf bepalen waar hij 

of zij aanklopt. De inwoner kan naar de gemeente bellen, een formulier op een goed 

toegankelijke website invullen, een e-mail zenden of een brief sturen. De inwoner kan met zijn 

of haar vraag ook naar de balies in het Zorgplein of Werkplein. In de wijk kan de inwoner 

terecht bij de buurtcoach. Maar ook bij de wijkverpleegkundige, de huisarts of bijvoorbeeld de 

jeugdarts. Voor jeugd geldt dat bijvoorbeeld ook de school of het stedelijk jongerencentrum 

een plek kan zijn om zich te melden. Met deze partijen zoeken we afstemming en zorgen we 

ervoor dat een inwoner altijd “aan het goede loket is”.  

De werkwijze van de gemeentelijke front-office is identiek. We noemen dit ook wel: de 

harmonisatie van de front-office. Het maakt dus niet uit of een inwoner bij het Zorgplein, de 

buurtcoach of bij het Werkplein aanklopt; de meldprocedure is overal hetzelfde. Het streven 

is dat de inwoner maar één keer het verhaal hoeft te doen, bij maar één persoon.  

Als de vraag binnen is, vindt er een screening plaats. Is het een eenvoudig en enkelvoudig 

probleem of is er meer aan de hand? Indien sprake is van een enkelvoudige vraag, wordt 

binnen 48 uur (we streven naar 24 uur) telefonisch contact gezocht met de inwoner en wordt 

in principe altijd een afspraak gemaakt voor het gesprek. Dit gesprek vindt uiterlijk binnen 

twee weken na het eerste contact plaats. Spoedgevallen worden uiteraard met voorrang 

behandeld. Is de vraag meervoudig en/of complexer, dan wordt er veelal doorgeleid naar de 

buurtcoach. Hierbij is er sprake van een warme overdracht en collegiale samenwerking tussen 

de consulenten van het Werkplein, Zorgplein en de buurtcoaches. Een buurtcoach kan ook 

doorgeleiden naar de consulent van Zorgplein als de vraag enkelvoudig blijkt.  

Het gesprek is een gesprek dat de (jeugd)consulent (of buurtcoach), voert met de inwoner. 

Het liefst bij de inwoner thuis. Binnen het gesprek maken we een duidelijk onderscheid tussen 

twee onderdelen:  

1. De vraagverheldering en vaststellen van het te behalen resultaat  

2. Het afspreken van oplossingen; ondersteuningsarrangement vaststellen  

We doen dit om te benadrukken dat het van belang is om eerst in kaart te brengen wat de 

ondersteuningsbehoefte en de specifieke situatie van de burger is, voordat er over 

oplossingen gesproken wordt. Het gesprek is een wederzijds proces. Het bepalen van de 

ondersteuningsbehoefte van de inwoner is niet een eenzijdige actie van de (jeugd)consulent of 

buurtcoach. Het gesprek is een dialoog waarbij inwoner en (jeugd)consulent/buurtcoach in 

gezamenlijkheid de situatie in kaart brengen om zo vast stellen op welke onderdelen 

ondersteuning nodig is om te participeren. Tijdens het gesprek wordt gekeken of men 

geholpen is met een oplossing binnen het eigen netwerk of met een verwijzing naar een 

algemene overige voorziening. Wanneer gezamenlijk wordt bepaald dat specialistische hulp 

het meest passende is vindt verwijzing naar een individuele(maatwerk)voorziening plaats. De 

Jeugdconsulent heeft kennis over specialistische jeugdhulp en kan daarover adviseren aan de 

buurtcoaches. Daarnaast behoort de administratieve afhandeling van de toekenning van een 

individuele voorziening voor alle jeugdigen bij de taken van de jeugdconsulent.  
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Toegang via huisarts/kinderarts/jeugdarts 

Zowel de huisarts als de medische specialist heeft vanuit zijn specifieke expertise een 

verantwoordelijkheid om goede diagnoses te stellen, zorg te verlenen of de jeugdige door te 

geleiden naar de ondersteuning, hulp of zorg die volgens de professionele standaard nodig is. 

Zij zien op hun spreekuur regelmatig jeugdigen met somatische klachten die bij nader 

onderzoek samenhangen met psychische problematiek of problemen in de opvoedsituatie.  

Meer dan de helft van de jeugdigen die jeugd-ggz ontvangt, ontvangt ook tweedelijns 

somatische zorg. Ook in het huidige stelsel hebben de huisarts en de medische specialist de 

bevoegdheid om jeugdigen door te verwijzen naar de jeugd-ggz.  

De jeugdarts is de sociaal geneeskundig specialist van kinderen en ziet (bijna) alle kinderen 

periodiek. De jeugdarts voert preventieve taken uit gericht op het bevorderen van 

gezondheid, het voorkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen en het 

signaleren van dergelijke problemen. Zo mogelijk biedt de jeugdarts zelf ondersteuning of 

verwijst gericht door naar medische of andere hulpverlening.  

 

Afstemming 

Er vindt overleg plaats tussen buurtcoaches, huisartsen, jeugdartsen en wijkverpleegkundigen 

om de nieuwe werkwijze af te stemmen. (eerst kijken naar een oplossing in de eigen kracht/of 

uit eigen netwerk of een algemene voorziening pas daarna een individuele maatwerk 

voorziening) 
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31. Beschermd wonen 
  

Beschermd wonen, gaat vanaf 2015 uit de AWBZ naar de gemeenten. Doetinchem krijgt als 

centrumgemeente van de regio Achterhoek de regietaak op dit onderdeel. Doetinchem maakt 

hierover afspraken met de regiogemeenten.  

 

Bij beschermd wonen, gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met 

een psychische aandoening (huidige ZZP GGZ categorie C). Het gaat om personen bij wie op 

participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermde woonomgeving centraal staat.  

 

Onder beschermd wonen, wordt in de Wmo 2015 verstaan: 

 Wonen in een accommodatie van een instelling 

 Met het daarbij behorende toezicht en begeleiding 

 Gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie 

 Gericht op het bevorderen van het psychische en psychosociale functioneren 

 Gericht op stabilisatie van een psychiatrische ziektebeeld 

 Gericht op het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen 

 Bestemd voor personen met psychische en psychosociale problemen, die niet in staat 

zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving 

 

Veel mensen die zich vanwege psychische problemen niet zelfstandig kunnen handhaven 

wonen in een regionale instelling voor beschermd wonen.  

 

Op lange termijn 

Het is belangrijk dat gemeenten met verzekeraars afspraken maken om ervoor te zorgen dat 

de overgang bij een eventuele crisisopname in een psychiatrische kliniek of juist uitstroom uit 

een kliniek naar een beschermde woonvorm, vloeiend verloopt. Ook voor een vloeiende 

overgang na forensische vormen van zorg is het belangrijk om afspraken te maken. Daarnaast 

zijn afspraken met woningcorporaties nodig om uitstroom mogelijk te maken.  

Mogelijk is voor een deel van de doelgroep in de toekomst plaats in de Wet Langdurige Zorg. 

De besluitvorming daarover is nog niet afgerond.  

 

Overgangsregeling voor cliënten die per 1 januari 2015 een indicatie hebben voor BW, houdt 

in dat zij gebruik kunnen blijven maken van beschermd wonen gedurende een nog vast te 

stellen termijn, maar ten minste voor een periode van vijf jaar of, indien de lopende indicatie 

voor een korter periode geldt, voor de nog resterende duur van die indicatie.  

 

Overgang 18+  

In de jeugdwet geldt in principe het uitgangspunt dat er een leeftijdsgrens van 18 jaar geldt 

voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste 

levensjaar. Wanneer iemand 18 jaar wordt, zou kunnen betekenen dat het zorgpad, de 

ondersteuning anders wordt. Belangrijk is dat er een goed aansluiting is om te voorkomen dat 

een jongeren verdere extra zorg nodig heeft. Dit betekent dat het belangrijk is om al in een 

vroeg stadium hierop in te steken om continuïteit van de zorg te borgen voor een jeugdige 

vanaf de 18de verjaardag. Belangrijk punt is hierbij een sluitend aanbod van jeugdhulp en 

opvang voor een groep kwetsbare jongeren.  
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32. Ondersteuning bij financiële problemen 
 

Met geld omgaan is niet voor iedereen gemakkelijk, zeker niet voor jongeren. Uit 

onderzoek blijkt dat jongeren meer geld te besteden hebben, er harder voor werken en 

veel meer schulden hebben.  

 

Zorgen om deurwaarders, te weinig geld voor de dagelijkse uitgaven of ruzie om geld kunnen 

een reden zijn om niet mee te doen aan de samenleving. Soms zijn de problemen zo groot dat 

jongeren stoppen met de opleiding of worden ontslagen. Het is belangrijk dat jongeren snel 

aan de slag gaan om aan hun financiële problemen te werken. Maar niet iedereen kan dat 

helemaal zelf.  

 

De gemeente Doetinchem kan jongeren ondersteunen wanneer zij aan hun financiële 

problemen willen werken. Zij gaan met jongeren in gesprek en kijken waarom het financieel 

niet lekker loopt en wat er nodig is om aan de problemen te werken.  

 

Soms is het geven van informatie en advies al voldoende. Bijvoorbeeld omdat de gemeente 

adviseert een brief te sturen naar de deurwaarder om de hoogte van het beslag aan te passen. 

Een ander voorbeeld is dat de gemeente adviseert een toeslag aan te vragen bij de 

Belastingdienst, zodat iemand het inkomen krijgt dat nodig is om rond te komen.   

 

Een andere keer is er meer nodig. Bijvoorbeeld omdat het iemand niet lukt het budget op 

orde te krijgen en te houden. Dan biedt de gemeente verschillende vormen van 

ondersteuning: 

 

Budgetcoaching 

Het is niet voor iedereen eenvoudig om uit te komen met het inkomen. Iemand moet over 

voldoende vaardigheden beschikken om dat te kunnen. Wanneer iemand die vaardigheden 

mist, is de kans op financiële problemen dus groot. De budgetcoach kan inwoners de 

vaardigheden aanleren, of leren bepaalde keuzes te maken in de uitgaven.  

 

Budgetbeheer 

Bij budgetbeheer, ook wel inkomensbeheer genoemd, wordt iemand aangesteld die het 

budget van de klant beheert. De beheerder ontvangt het inkomen en verzorgt de 

noodzakelijke betalingen zodat geen nieuwe schulden ontstaan. 

 

Schuldregeling 

Om tot een oplossing te komen van de financiële problemen kan er een schuldregeling 

worden aangeboden. Een schuldregeling is een regeling met schuldeisers. Er worden door de 

gemeente afspraken gemaakt met de schuldeisers over de aflossing van de schulden. 
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33. Inkomensondersteuning 
  

Wanneer iemand weinig geld te besteden heeft zijn er regelingen om je inkomen te 

vergroten. De gemeente Doetinchem biedt met deze regelingen inkomensondersteuning: 

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Wanneer iemand te weinig inkomen en te weinig vermogen heeft kunnen de 

gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden. Dat betekent dat de belastingen niet 

(volledig) betaald hoeven te worden.  

 

Collectieve Zorgverzekering 

Inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan een collectieve zorgverzekering 

bij zorgverzekeraar Menzis; De GarantVerzorgd. Wanneer iemand deelneemt aan deze 

zorgverzekering dan krijgt hij een korting op de premie en extra vergoeding voor veel 

medische kosten.  

 

Bijzondere bijstand 

Bijzondere bijstand is ondersteuning met informatie, advies en/of geld van de gemeente 

voor inwoners die door bijzondere omstandigheden kosten moeten maken. En die de 

kosten niet zelf kunnen betalen uit hun inkomen en spaargeld. Bijvoorbeeld de kosten 

voor de eigen bijdrage van een advocaat.  
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34. Meedoenarrangement 
 

Niemand mag door armoede buiten de boot vallen of sociaal uitgesloten worden. Met een 

inkomen op het sociaal minimum is er vrijwel geen financiële ruimte om volwaardig mee te 

kunnen doen. Daarom ondersteunt de gemeente inwoners met een laag inkomen vanuit het 

Meedoenarrangement.  

 

Het Meedoenarrangement heeft een duidelijke preventieve werking. Uit onderzoek blijkt 

bijvoorbeeld dat de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose, en 

kanker toeneemt, wanneer er geen sprake is van lichamelijke activiteit van jongs af aan. Een 

ander voorbeeld is dat het hebben van voldoende contacten en het gevoel hebben „ergens bij 

te horen‟ zorgt dat je beter in je „vel‟ zit, het draagt bij aan de emancipatie, versterkt de 

eigenwaarde en bevordert de tolerantie.  

 

Het Meedoenarrangement is een arrangement met een gevarieerd aanbod aan activiteiten om 

mee te doen aan de samenleving. Het aanbod is onderverdeeld in drie onderdelen:  

 Sport en cultuur (bijvoorbeeld zwemles of bezoek aan een theater); 

 Educatie (bijvoorbeeld schoolmateriaal en een workshop gezond koken); 

 Welbevinden (bijvoorbeeld een dagje uit). 

 

Gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgen een persoonlijk budget. 

Het budget bedraagt voor kinderen € 450, - en voor volwassenen € 250, - per jaar. Aan de 

hand van het aanbod kunnen inwoners zelf hun arrangement bepalen. Dat kan op een 

laagdrempelige en eenvoudige manier via een website die de gemeente daarvoor inricht. 

Wanneer de inwoner geen computer heeft of niet weet hoe het werkt, wordt hij geholpen 

door een vrijwilliger. Dat kan in het wijkcentrum zijn of bij de inwoner thuis.  

 

Naast de eigen inzet, betrekt de gemeente ook andere partijen bij de uitvoering en 

bekostiging van het Meedoenarrangement. We gaan bijvoorbeeld samenwerken met het 

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. En we werken samen met andere partijen. 

Bedrijven en organisaties doen bijvoorbeeld mee met geld, of door activiteiten gratis of met 

korting aan te bieden via het Meedoenarrangement. Zo geeft zwembad Rozengaarde 

bijvoorbeeld korting op de kosten van zwemles en zwemkaartjes.  

 

Tegelijk vraagt de gemeente inwoners uit de doelgroep om als vrijwilliger verschillende hand- 

en spandiensten te verrichten of als ambassadeur het Meedoenarrangement te promoten. 

De ambassadeurs gaan actief op zoek naar partijen die willen bijdragen aan het arrangement.  
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Hoofdstuk 6 

Juridisch kader 
 

 

 

35. Cliëntenondersteuning 
 

Bezwaar, beroep en klachten 

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht is het mogelijk om een klacht in te 

dienen over gedragingen en handelingen van een bestuursorgaan of een onder de 

verantwoordelijkheid van dat orgaan werkzame persoon. De behandeling van klachten is 

uitgewerkt in de Klachtenregeling gemeente Doetinchem. Een klacht wordt behandeld 

door een onafhankelijke klachtbehandelaar, die advies uit kan brengen over de klacht. 

Tegen een besluit kan een bezwaarschrift in worden gediend. De wettelijke basis voor de 

behandeling van bezwaarschriften en de instelling van een adviescommissie voor 

bezwaarschriften is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en uitgewerkt in de 

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Doetinchem 2005. 

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, zal eerst een prémediationgesprek 

plaatsvinden. Het prémediationgesprek wordt geleid door de secretaris van de 

commissie voor bezwaar, in hoedanigheid van (onafhankelijke) mediator. Doel van het 

prémediationgesprek is om het bezwaarschrift te verduidelijken en na te gaan of een 

bezwaarschrift opgelost kan worden, alvorens het bezwaarschrift wordt voorgelegd aan 

de commissie voor bezwaar. Op deze wijze kan een lange, officiële procedure vermeden 

worden. 

 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning vanuit MEE  

De gemeenten moeten zorgen voor onafhankelijke cliëntenondersteuning. Dit houdt in dat de 

gemeente alle inwoners bijstaat om de zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. Dit kan 

de gemeente doen door het bieden van informatie, advies en algemene ondersteuning (zorg, 

welzijn, werk, onderwijs, etc.). 

Als een inwoner van Doetinchem denkt ondersteuning van de gemeente nodig te hebben, kan 

deze terecht bij de consultenten van het Zorgplein en Werkplein en bij de buurtcoaches. Er 

volgt een gesprek over de ondersteuningsvraag. En over de vraag wie in de omgeving van de 

inwoner mee kan helpen. En of en welke ondersteuning van de gemeente nodig is. De 

gemeente moedigt aan om altijd iemand mee te nemen naar dit gesprek om te ondersteunen. 

Dit kunnen vrienden of familieleden zijn. 

Wanneer een inwoner en consulent of buurtcoach er samen niet uit komen, kan de inwoner 

nog een andere consulent of buurtcoach krijgen. Komen zij er helemaal niet uit dan kan men 

terecht bij St. MEE voor onafhankelijke ondersteuning bij bezwaar en beroep. 

  

Vertrouwenspersoon 

Vertrouwenswerk is onderdeel van de nieuwe Jeugdwet. Alle cliënten die onder de Jeugdwet 

vallen hebben recht op ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ook als 

jongeren uit onze gemeente (tijdelijk) verblijven in een pleeggezin of instelling buiten onze 

regio kunnen zij hierop een beroep doen.  

Als jongeren en ouders/verzorgers hulp en ondersteuning krijgen bij opgroeien en opvoeden 

is er, zeker in situaties waarbij sprake is van drang en dwang, sprake van afhankelijkheid. In 

een afhankelijkheidssituatie wordt het lastiger om het te hebben over dingen die niet goed 

verlopen in de hulpverlening. In de situaties moeten jongeren en/of hun ouders, vanwege die 

afhankelijkheid, kunnen terugvallen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die hen 

bijstaat. Met andere woorden: iedere cliënt die vragen, klachten over en/of problemen heeft 

met zijn/haar (rechts)positie en over de (toeleiding naar) jeugdhulp, mag ondersteuning krijgen 

van een bij wet ingestelde onafhankelijke vertrouwenspersoon. De dienstverlening is voor de 

cliënt gratis. Vertrouwenspersonen stimuleren cliënten altijd om eventuele knelpunten met 



 

54 

 

professionals zelf op te lossen. Hun eerste advies is dan ook vaak: ga er samen over praten. 

Vertrouwenspersonen kunnen, als de cliënt dat wil, aanwezig zijn bij deze gesprekken of 

helpen een eventuele klachtbrief op te stellen. Uit ervaring blijkt vaak dat zulke gesprekken 

leiden tot een oplossing voor de cliënt en/of kan de hulpverlening daarna doorgang vinden.  

 

Soms lukt dat niet. Dan kan de uitkomst zijn dat er alsnog een formele klacht wordt 

ingediend. De vertrouwenspersonen ondersteunen cliënten bij het verwoorden, indienen en 

afhandelen van klachten over de jeugdzorg. Ze bewaken de procedurele afhandeling van 

klachten en begeleiden het traject naar de klachten- en/of bezwaarcommissie. Een 

vertrouwenspersoon zal nooit op eigen initiatief namens de cliënt optreden.  

 

De vertrouwenspersoon staat naast de cliënt. Er wordt oplossingsgericht, onafhankelijk en 

laagdrempelig gewerkt. Het vertrouwenswerk is toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar voor 

alle cliënten in de jeugdzorg.  

 

Het vertrouwenswerk wordt voor alle gemeenten voor 2 jaar ingekocht door de VNG. 

Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is hoofdaannemer voor het 

vertrouwenswerk in Nederland en voert het uit met onderaannemers. In de regio 

Achterhoek wordt het vertrouwenswerk uitgevoerd door Zorgbelang Gelderland.  

 

Een deel van het huidige werk van BJZ en/of zorgaanbieders wordt per 1 januari overgeheveld 

naar de buurtcoachteams. Indien cliënten vragen of onvrede hebben over het functioneren 

van deze teams, mogen zij ook een beroep doen op het vertrouwenswerk. Met Zorgbelang 

Gelderland worden afspraken gemaakt over bijeenkomsten voor de buurtcoachteams. 

 

Ombudsfunctie 

We zijn bezig een onafhankelijke Ombudsfunctie in te stellen voor de drie decentralisaties. 

Deze Ombudsman kijkt mee bij de meest kwetsbare groepen of de uitvoering van de nieuwe 

taken door de gemeente zorgvuldig gebeurt. Het college besluit apart over de uitwerking en 

instellen er van. Momenteel loopt een onderzoek naar de ombudsfunctie. 
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36. Cliëntenparticipatie 
  

Jongerenraad 

De Jongerenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente(raad) over zaken die voor 

hen belangrijk zijn, zij maken onderdeel uit van de Sociale Raad. Indien gewenst worden zij 

ondersteund door de stedelijk jongerenwerker. 

De Jongerenraad komt regelmatig bij elkaar en hebben contact met bestuurders en 

beleidsmakers.  

 

Klankbordgroep Jeugd 

De klankbordgroep jeugd is een groep jongeren die opgericht is tijdens de 

werkbijeenkomsten van de Regionale agenda kwetsbare jeugd. De groep geeft input en 

ervaringsverhalen mee aan de bestuurders, beleidsmedewerkers en professionals die werken 

met jongeren. Zij discussiëren en brainstormen mee om tot oplossingen te komen. Zij 

worden ondersteund door een medewerker van Lindenhout en een jeugdtoezichthouder. En 

indien gewenst door de stedelijk jongerenwerker en/of beleidmedewerker van de gemeente. 

 

 

 

37. Ouderbijdrage 
  

Voor ondersteuning, hulp en zorg op grond van de Jeugdwet kunnen geen eigen 

bijdragen worden opgelegd. Er kan wel sprake zijn van een ouderbijdrage in verband met 

de kosten van de aan een jongere geboden jeugdhulp, voor zover deze jeugdhulp verblijf 

buiten het gezin inhoudt, of in de kosten van verblijf in een justitiële jeugdinrichting van 

een jongere. De ouderbijdrage is ingegeven door het besparingsmotief: ouders van wie 

de kinderen buiten het gezin worden verzorgd hebben minder kosten voor de kinderen.   

 

Gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het opleggen 

van de ouderbijdrage voor jongeren die buiten het gezin in zorg zijn geplaatst. Deze 

wettelijke verplichting is opgenomen in de Jeugdwet (artikel 8.2). 

 

Voor alle jeugdhulp waarbij een jongere een etmaal of een deel daarvan bij een pleegouder of 

in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder verblijft is een ouderbijdrage verschuldigd. 

Dit is een verruiming van de huidige verplichting zoals die in de Wet op de jeugdzorg is 

opgenomen. In 2015 valt onder jeugdhulp bijvoorbeeld ook het verblijf (gedurende een etmaal 

of een dagdeel) in een GGZ-instelling.  

 

De gemeente legt de ouderbijdrage op maar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gaat 

vanaf 1 januari 2015 de vaststelling en de inning van de ouderbijdrage voor gemeente 

uitvoeren. De informatie krijgt het CAK van de zorgaanbieders. De uitvoeringskosten van het 

CAK worden door het Rijk betaald. De opbrengsten van de ouderbijdrage gaan naar de 

gemeente die de ouderbijdrage heeft opgelegd. 

De ouderbijdragen zijn inkomensonafhankelijk. Dat wil zeggen dat de verschuldigde bedragen 

wettelijk vastliggen. De hoogte van het inkomen heeft geen invloed op de hoogte van de 

ouderbijdrage. 

 

Als sprake is van een te betalen ouderbijdrage wordt hierover informatie in de 

beschikking opgenomen.  
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38. Persoonsgebonden budget  
  

Het wetsvoorstel Wmo 2015 en de Jeugdwet geven de gemeente de verplichting om de 

mogelijkheid van een Persoonsgebonden budget (PGB) te creëren. De vrijheid om te kiezen 

voor een PGB blijft hiermee behouden. Het oordeel van de cliënt is uiteindelijk leidend om te 

bepalen of het door de gemeente gecontracteerde aanbod voor hem passend is. 

In Doetinchem kiezen we voor één werkwijze voor de drie decentralisaties; De Jeugdwet, de 

Participatiewet en de Wmo. Ook het omgaan met PGB‟s bij volwassenen en bij jeugd gaan we 

zoveel mogelijk op dezelfde manier vormgeven.  

 

Voorwaarden 

In de Jeugdwet worden voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor een PGB. Een 

PGB wordt verstrekt wanneer; 

 de jongere of zijn ouders, al dan niet met hulp uit hun sociale netwerk dan wel van 

een curator, bewindvoeder, mentor op gemachtigde, in staat zijn de aan een PGB 

verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren; 

 als de jongere of zijn ouders overtuigend kunnen motiveren waarom zij de individuele 

maatwerkvoorziening die door een aanbieder wordt geleverd, niet passend achten;  

 als naar oordeel van het college is gewaarborgd dat de jeugdhulp die de jongere of zijn 

ouders willen betrekken van een aanbieder of een persoon die behoort tot het 

sociale netwerk van goede kwaliteit is; 

 voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die door de jongere of zijn ouders 

zijn aangegeven, na is te gaan of de voorziening noodzakelijk is en als goedkoopste 

adequate voorziening aan te merken valt; 

 als de jongere of zijn ouders de kosten die uitstijgen boven de kostprijs van de naar 

het oordeel van het college adequate individuele maatwerkvoorziening in natura, zelf 

willen bekostigen; 

 

Bekwaamheid van de aanvrager 

Verwacht wordt dat de jongere (dan wel zijn ouders) de taken kan uitvoeren en op een 

verantwoorde wijze het PGB kan beheren. Bijvoorbeeld de aanvrager kan een zorgverlener 

kiezen die aan de zorgvraag voldoet en kan deze zorgverlener in de praktijk aansturen en 

hiermee een contract aangaan en toetsen of het werk van voldoende kwaliteit is. Of een 

aanvrager voldoet aan de vaardigheden om een PGB te beheren wordt getoetst door de 

consulent/buurtcoach samen met de aanvrager. De beslissing van de gemeente is hierin 

leidend. Tegen het besluit kan vervolgens bezwaar worden ingediend. 

 

Motivering door de aanvrager 

De motivatie moet in ieder geval gericht zijn op het in de individuele situatie versterken van 

de zelfredzaamheid (regie) of tenminste waarborgen en met de argumentatie moet 

aangetoond worden dat de aanvrager zich heeft georiënteerd op de voorziening in natura. 

Redenen zijn: de aard van hulpvraag, waarbij godsdienstige, levensbeschouwelijke of culturele 

overwegingen een rol kunnen spelen. Andere voorbeelden. Als iemand is aangewezen op zorg 

en ondersteuning die door verschillende aanbieders wordt geboden en dat aantal met een 

PGB kan worden teruggebracht of de ondersteuning op beter gepaste tijden kan worden 

ingekocht. 

Wanneer het PGB de nodige flexibiliteit biedt als iemand (deeltijd) werkt of (veel) mantelzorg 

ontvangt. Of als iemand gelet op zijn beperkingen is aangewezen op een aanbieder, dan wel 

specifieke ondersteuning, die de gemeente niet heeft gecontracteerd. Dat kan overigens ook 

iemand zijn uit het sociale netwerk van betrokkene. 

Het oordeel van de cliënt is uiteindelijk leidend om te bepalen of het door de gemeente 

gecontracteerde aanbod voor hem passend is.  

 

Gewaarborgde kwaliteit van de dienstverlening: 

Voor de zorg die ingekocht wordt met PGB gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor 
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voorzieningen in natura. Er is een duidelijk verschil tussen de kwaliteitseisen in de Jeugdwet en 

de WMO.  

 

 

Kwaliteitseisen 

Voor aanbieders van professionele Jeugdhulp gelden de onderstaande specifieke 

kwaliteitseisen. Deze gelden ook als de zorg via een PGB geleverd wordt: 

 Norm van verantwoorde hulp, inclusief verplichting om geregistreerde professionals 

in te zetten; 

 Gebruik van een hulpverleningsplan; 

 Systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder; 

 Verklaring omtrent gedrag (VOG); 

 Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 

 Meldplicht calamiteiten en geweld; 

 Verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te 

oefenen. 

 

De kwaliteitseisen die gelden voor de ingekochte ondersteuning in natura kunnen niet 1 op 1 

toegepast worden op het PGB. Bij het beoordelen van de kwaliteit weegt mee of diensten, 

hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn voor 

het doel waarvoor het PGB wordt verstrekt. De aanvrager kan dit inzichtelijk maken in het 

zorgplan. 

 

Zorgplan 

 In het zorgplan geeft de aanvrager aan: 

 waar hij de ondersteuning zal inkopen; 

 op welke manier deze ondersteuning bijdraagt aan zijn participatie en zelfredzaamheid  

 hoe de veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid van de ondersteuning is 

gewaarborgd 

  hoe de continuïteit van de ondersteuning bij ziekte of andere uitval wordt 

gegarandeerd. 

 extra bij ondersteuning uit sociaal netwerk: de zorgverlener motiveert in het zorgplan 

            waarom de zorgverlener capabel is om de ondersteuning te bieden. 

 

Dit zorgplan wordt periodiek getoetst door de buurtcoach of consulent. 

 

Een PGB mag geweigerd worden wanneer: 

 Blijkt dat de jongere of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt 

en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing hadden 

geleid; 

 De jongere of zijn ouders niet voldoen aan de aan het PGB verbonden voorwaarden; 

 De jongere of zijn ouders het PGB voor een ander doel gebruikt. 

 

Tussenpersonen of belangenbehartigers mogen niet uit het  Persoonsgebonden budget betaald 

worden.   

 

Wanneer de ondersteuning uit het PGB duurder blijkt te zijn dan de hulp in natura wordt 

alleen het budget verstrekt ter hoogte van de prijs in natura. De extra kosten komen voor 

rekening van de aanvrager. Het bedrag hoger dan de prijs in natura wordt dan niet vergoed 

met een PGB.  

 

Inzet PGB voor sociaal netwerk 

Tot het sociale netwerk worden personen gerekend uit de huiselijke kring en andere 

personen met wie iemand een sociale relatie onderhoudt. Bijvoorbeeld familieleden die niet in 
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hetzelfde huis wonen, buren, vrienden en kennissen. Voor de gezinsleden binnen hetzelfde 

huishouden als de aanvrager wordt gebruik gemaakt van de bepalingen rond het protocol van 

gebruikelijke zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

 

Bij de inzet PGB voor sociaal netwerk moet aangetoond worden dat de ondersteuning uit het 

sociale netwerk de gebruikelijke hulp overstijgt, aantoonbaar doelmatiger is dat leidt tot 

betere en effectievere ondersteuning.  

 

PGB-tarief 

Vanaf 1 januari 2015 stelt de gemeente zelf de hoogte van het PGB tarief vast en kan hierin 

ook differentiatie aanbrengen. Het PGB tarief moet in ieder geval toereikend zijn om 

effectieve en kwalitatieve goede zorg in te kopen en gerelateerd zijn aan de kosten van zorg in 

natura.   

 

Voor het vaststellen van de tarieven PGB maken we onderscheid tussen ondersteuning die 

wordt geleverd door professionals en ondersteuning uit het sociale netwerk. De hoogte van 

de tarieven worden vastgesteld in het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Factoren 

die mee kunnen wegen in de berekening van de hoogte van het tarief zijn de componenten 

voor overheadkosten en verzekeringen. 

 

Termijn voor indicatie 

PGB wordt voor maximaal 1 jaar toegekend. Hierdoor wordt periodiek bezien of de 

indicatie die iemand heeft –en daarmee ook zijn eventuele PGB-budget- nog past 

bij zijn individuele situatie. 

 

Overgangsrecht 

In de Jeugdwet is een overgangsrecht opgenomen.  Kinderen die op 31-12-2014 in zorg zijn 

(zittende cliënten) kunnen deze zorg in 2015 zoveel mogelijk voortzetten bij de 

jeugdhulpaanbieder die deze zorg op 31-12-2014 biedt. Het betreft hier die zorg ontvangen 

waarvoor de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk zijn. Dit geldt ook voor PGB‟s.  

De gemeente moet de rechten van het “oude” PGB eerbiedigen in die zin, dat de jongeren en 

zijn ouders een indicatie hebben die zij moeten kunnen verzilveren.  

 

Sociale verzekeringsbank 

Vanaf 1 januari 2015 geldt het trekkingsrecht. Het PGB-budget komt onder beheer van de 

sociale verzekeringsbank (SVB) en de aanvrager (budgethouder) geeft de SVB opdracht tot 

uitbetaling. De SVB maakt individuele afspraken met de gemeente over de uitvoering van het 

trekkingsrecht voor de Jeugdwet en Wmo. De afspraken gaan over: 

 Het inhoudelijke PGB beleid; 

 Productcodering; 

 Hanteren betaaltermijnen PGB (per 4 weken of maandelijks); 

 Invulling signaleringsfunctie SVB; 

 Red flags-situatie: met de SVB wordt afgestemd welke situaties dit zijn. Bijvoorbeeld 

de budgethouder besteedt herhaaldelijk het hele maandbudget ineens. Dit kan voor 

de buurtcoach of consulent een reden zijn voor een extra gesprek; 

 Inzicht en verantwoording van de budgetten ter voorkoming van fraude en misbruik; 

 Inzicht en verantwoording van de budgetten. 

 

In aug. t/m oktober 2014 zijn door de SVB de gegevens over de huidige zorgcontracten van de 

PGB-houders en hun hulpverleners opgevraagd. 
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39. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking en  

 terugvordering 
 

De verstrekking van voorzieningen is gebonden aan voorwaarden. Deze voorwaarden 

worden duidelijk in de beschikking opgenomen. Daarnaast staan in de verordening ook 

de voorwaarden voor een individuele maatwerkvoorziening. Een cliënt wordt gewezen 

op de voorwaarden die van toepassing zijn op de aan hem toegekende individuele 

maatwerkvoorziening. 

 

Nieuwe feiten  

Wanneer zich  wijzigingen in de feiten of omstandigheden van een jongere voordoen 

waarvan het redelijkerwijs duidelijk is deze van invloed kunnen zijn op de toewijzing van 

individuele maatwerkvoorziening moeten de jongere of zijn ouders dit meedelen aan de 

gemeente.   

 

Herziening en intrekking 

Het college kan een beslissing over een individuele maatwerkvoorziening herzien of zelfs 

intrekken als vastgesteld wordt dat: 

 De jongere of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en 

bij het verstrekken van de juiste of volledige gegevens een andere beslissing zou 

zijn genomen; 

 De jongere of zijn ouders niet langer op een individuele maatwerkvoorziening of 

een PGB zijn aangewezen; 

 De individuele maatwerkvoorziening of PGB niet meer voldoende is; 

 De jongere of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van de individuele 

maatwerkvoorziening of het PGB, of 

 De jongere of zijn ouders de individuele maatwerkvoorziening of het PGB voor 

een ander doel gebruiken dan waarvoor het bestemd is. 

 

Terugvordering 

Als een jongere of zijn ouders opzettelijke onjuiste of onvolledige gegevens hebben 

verstrekt kan het college de kosten van de ten onrechte verstrekte voorziening of het 

ten onrechte verstrekte PGB geheel of gedeeltelijk terug vorderen. 

 

 

  



 

60 

 

40. Privacy 
 

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is de Wet bescherming 

persoonsgegevens van toepassing (Wbp). Bij de uitvoering van de Jeugdwet en de 

verwerking van persoonsgegevens wordt voldaan aan het gestelde in voornoemde wet.  

Verder is in de Jeugdwet (hoofdstuk 7) een aantal waarborgen opgenomen voor een 

zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. 

 

Wanneer persoonsgegevens van de jongere dan wel van een persoon uit het sociaal 

netwerk worden verwerkt, wordt aan betrokkene of zijn ouders gevraagd of hiermee 

wordt ingestemd. De jongere en zijn ouders zijn dan altijd bewust van het feit dat zijn 

persoonsgegevens worden verwerkt en kan aangeven of zij het hier wel of niet mee eens 

zijn. Als door de gemeente persoonsgegevens moeten worden opgevraagd bij een 

andere dienst, dan gebeurt dit via een beveiligd ICT-netwerk.  

 

Leertuin privacy en samenwerking Achterhoek 

De privacybescherming van jongeren/ouder(s) is belangrijk. Dus van belang is dat 

professionals een goede afweging maken over wat, wanneer en met wie zij informatie 

over een cliënt delen en dat zij dit (in de meeste gevallen) met hen bespreken. 

In de regio Achterhoek is de Leertuin Privacy en samenwerking Achterhoek gestart. Er is 

al een aantal regionale presentaties en hoorcolleges gegeven waarbij gemeenten en 

partners uit het onderwijs, zorg en welzijn aanwezig waren. De Leertuin geldt niet alleen 

voor jeugd, maar voor 0-100 jaar. En voor alle domeinen: jeugd, zorg (AWBZ/Wmo), 

participatie, welzijn en onderwijs. Er wordt gewerkt aan een basisdocument voor 

samenwerking en privacy Achterhoek. Communiceren en draagvlak creëren zijn 

noodzakelijk voor het maken van goede afspraken over samenwerkings- en 

privacyafspraken, zowel met bestuurders, ambtenaren en organisaties.  
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41. Monitoring en stuurinstrumenten 
 

We kiezen ervoor om bestaande monitoringssystemen te gebruiken met de bestaande 

indicatoren om de effecten van DDK te kunnen meten. De nullijn wordt vergeleken met 

de effecten van DDK zodat inzichtelijk wordt wat DDK, de nieuwe werkwijze, echt 

oplevert. De indicatorenset die we gebruiken is zoveel mogelijk gericht op outcome. 

De resultaten die we meten kunnen we bekijken op wijkniveau. Zo kunnen we zien hoe 

de ontwikkelingen per wijk zijn, en wat de verschillen tussen de wijken zijn. De 

verschillende wijken zullen naar verwachting dus ook verschillend scoren. De 

wijkprofielen geven de nulmeting aan; hierin zien we hoe de wijken er nu voor staan. 

Hier passen we ook de inzet van bijv. de buurtcoaches op aan. 

 

De concrete doelstellingen van DDK zijn: 

 Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, huishoudens en opvoeders in 

Doetinchem 

- Meer inwoners van Doetinchem achten zichzelf in staat hun leven zelf vorm te 

geven; 

- Meer inwoners kunnen zelfstandig in hun inkomen voorzien; 

- Meer inwoners lossen hun problemen (weer) zelf op.  

 Meer inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven voelen zich 

verantwoordelijk voor de buurt 

 De sociale cohesie in de buurt groeit 

- Minder inwoners in Doetinchem doen een beroep op een individuele 

maatwerkvoorziening; 

- Meer mensen aan het werk via regulierwerkgevers; 

- Meer jongeren groeien gezond en veilig op in hun vertrouwde omgeving; 

- Meer kinderen nemen deel aan het reguliere onderwijs; 

- Meer mensen wonen langer in hun vertrouwde omgeving.  

 de totale (gemeentelijke) kosten van voorzieningen en ondersteuning in het sociale 

domein dalen. 

  

De effecten monitoren we met behulp van de volgende punten: 

 Inzicht in de gezondheidssituatie en het welzijn van de inwoners (per wijk); 

 Inzicht in de mate van participatie van de inwoners (per wijk); 

 Inzicht in de mate van zelfredzaamheid (per wijk); 

 De score voor sociale cohesie in de wijk/buurt; 

 De mate waarin ondersteuningsvragen worden opgelost in de 0e en 1e lijn; 

 Het aantal inwoners dat een beroep doet op de buurtcoach; 

 Het aantal inwoners dat een beroep doet op de (door de gemeente gefinancierde) 

tweede lijn; 

 De ontwikkeling van de kosten binnen het sociaal domein. 

 

Niet alleen op strategisch niveau maar ook op tactisch en operationeel worden indicatoren 

vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn het aantal meldingen dat niet tot een aanvraag heeft 

geleid, of het aantal meldingen dat via de buurtcoach binnen komt. Dit is onderdeel van de 

managementsturing.  
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42. Fraude (preventie) 
  

Bij het voorkomen van fraude staat de voorlichting aan de inwoner centraal. Deze moet 

vooraf weten wat zijn of haar rechten en plichten zijn. En wat de consequenties zijn bij het 

overtreden van de regels. In onze aanpak van fraudepreventie maken wij gebruik van de 

principes van het hoogwaardig handhaven: 

 Vroegtijdig informeren: hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de consulenten 

en buurtcoaches. Zij informeren inwoners vroegtijdig over hun rechten en plichten; 

 Vroegtijdig detecteren en afhandelen: De consulenten en buurtcoaches zijn ook alert 

op fraudesignalen. Bij twijfels over de rechtmatigheid, organiseren zij een huisbezoek; 

 Optimaliseren van de dienstverlening: Bij de inrichting van de werkprocessen kijken 

wij ook naar het effect van de werkprocessen op de bereidheid van inwoners om de 

regels na te leven; 

 Daadwerkelijk sanctioneren: Wij hanteren een krachtige consequent sanctiebeleid en 

een effectief opsporingsbeleid. 

 

Deze principes worden in samenhang uitgevoerd, zo kunnen ze elkaar versterken. Er is 

aandacht voor bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van individuele maatwerk 

voorzieningen.  

 

Voor wat betreft de beheersing van de risico‟s zijn onder andere goede voorlichting/ 

communicatie, onderlinge samenwerking, eenduidige werkwijze en het PGB-trekkingsrecht 

belangrijke maatregelen.  

 

Voor alle medewerkers van de gemeente Doetinchem geldt dat zij zich aan de wetten moeten 

houden. Zodra er fraude geconstateerd wordt moet daar op ingegrepen worden. Dit 

verwachten we ook van de buurtcoaches. Dit vertaalt zich er in eerste instantie in dat de 

buurtcoach of consulent bij (vermoedens) van fraude met de betrokken inwoner in gesprek 

gaat over de vraag hoe deze een einde gaat maken aan deze situatie. De inwoner heeft de 

plicht dit te melden bij de betrokken instantie. Wanneer aan deze oproep geen gehoor wordt 

gegeven zal de consulent of buurtcoach hiervan zelf melding moeten maken. In uitzonderlijke 

gevallen kan een uitzondering worden gemaakt, dit wordt dan opgeschaald naar het college.  
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Hoofdstuk 7 Communicatie 
 

 

 

43. Communicatie 
 

Van binnen naar buiten  

Bij de gemeente Doetinchem vinden we het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd 

worden over bv. hoe het bij de gemeente werkt en hoe wij inwoners ondersteunen. Daarom 

stellen wij ons tot doel om deze informatie zo transparant mogelijk aan te bieden, zowel 

online als offline. Bij onderwerpen die extra aandacht verdienen, zetten we ook extra 

communicatiemiddelen in.  

 

Informatiecampagne „Met elkaar, voor elkaar‟  

De campagne „Met elkaar, voor elkaar‟ bestaat uit een algemeen deel, gericht op de 

centrale boodschap van hoe wij in de gemeente Doetinchem met de nieuwe 

verantwoordelijkheden omgaan. Daarnaast bestaat de campagne uit activiteiten die 

specifiek gericht zijn op de afzonderlijke decentralisaties.  

 

De concrete activiteiten gericht op het beleid rondom jeugd en jongeren in Doetinchem zijn: 

 Themapagina's over de veranderingen in de huis-aan-huiskrant. Aantal en moment is 

afhankelijk van de behoefte; 

 Nieuwsbrieven; 

 Media-aandacht, zowel pro-actief als reactief (als de actualiteit daarom vraagt) 

 Website www.doetinchem.nl/metelkaarvoorelkaar (met onder andere de populaire 

vertaling van de beleidsregels en veelgestelde vragen & antwoorden) 

 Facebook-pagina, waarop dagelijks nieuws en informatie over de decentralisaties 

wordt geplaatst. Ook over de Jeugdhulp. 

 Klanten ontvangen een mailing met wat er voor hen verandert; 

 Bijeenkomsten over de veranderingen (maatwerk per doelgroep, zoals voor 

professionals); 

 Klanten ontvangen een brief over de herindicaties, zodra in hun wijk de herindicaties 

van start gaan. In de brief lezen zij wat deze herindicatie voor hen betekent en hoe de 

herindicatie in zijn werk gaat; 

 

De totale communicatieactiviteiten (inclusief de activiteiten die er vanuit het Rijk en de 

ministeries worden geïnitieerd) zijn opgenomen in een campagneplan. Bij de uitvoering van de 

diverse activiteiten wordt ook samenwerking gezocht met partijen uit het veld en 

bijvoorbeeld de Sociale Raad, waar de Jongeren Raad Doetinchem aan deelneemt (zie ook 

onder kopje: Samen met partners). De gemeente wil actief inspelen op de landelijke 

activiteiten. Dit kan betekenen dat we extra pagina‟s in de krant gaan plaatsen, extra 

berichtgeving doen via Facebook, de pers actief opzoeken, de buurtcoaches inschakelen, etc. 

 

Maar ook van buiten naar binnen  

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om ook de stem van de inwoner te horen. 

Tenslotte is de inwoner ervaringsdeskundig op heel veel terreinen. Van die kennis en ervaring 

willen wij zoveel mogelijk gebruik maken. Bv. bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij het 

toetsen van bestaand beleid. Daarvoor introduceren we verschillende mogelijkheden, zoals 

een burger (online) panel. Als de onderwerpen zich ervoor lenen ook klankbordgroepen. Of 

we organiseren meepraatbijeenkomsten. Dit wordt gemeentebreed opgepakt. 

 

 

 

 

http://www.doetinchem.nl/metelkaarvoorelkaar
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Samen met partners  

Als gemeente kunnen (en hoeven) wij niet altijd zelf alles te communiceren. Bij bepaalde 

onderwerpen trekken wij echter op met andere partijen, indien de te communiceren 

boodschap hier beter bij aansluit, omdat zij de doelgroep beter kunnen bereiken.  

Anders gezegd: de gemeente zal niet altijd meer het voortouw nemen, maar ook aanhaken op 

bestaande initiatieven of communicatiekanalen.  
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