Verslag SSamentafe
el Sociaal Domein TThema Jeu
ugd: Groei en ontw
wikkeling in de
gemeentte Leiderdorp
Datum: 9 jaanuari 2017
_______________________________
______________________
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______
D Leiderdo
orp
Locatie: resstaurant de Dijk,
Aanwezigen
n:
Anja de Rijkk, coördinato
or; CJG
Lisette Rencckens, jeugdarts JGZ; CJG
G
Sheila Schouten, jeugdh
hulpverlener; Jeugd‐ en ggezinsteam
eugd‐ en gezzinsteam
Elma Tuenter, jeugdhulpverlener; Je
Corrien Jansson, jongereenwerk; Socia
aal Cultureell werk
Lysette Sloo
of, locatiemaanager, Smallsteps Kindeeropvang
Alfons Verto
on, intensieff trajectbege
eleider; JPT
Teuny Dibbits, pedagoggisch adviseur; CJG
Esther de Paauw, predikkant; Protesttantse Kerk
man, teammaanager; IDOE
E
Kirsten Zitm
Floor van Haasteren, beeleidsmedew
werker oa jeuugdparticipattie; gemeentte Leiderdorpp
p
Kim van Goethem, beleidsmedewerrker onderwiijs; gemeente Leiderdorp
beleidsmedeewerker jeuggd; gemeentee Leiderdorp
Judith Lek, b
p
Marleen Stu
uivenberg, beleidsmedew
werker oa je ugd, welzijn en lokale teams, gemeeente Leiderdo
orp
Carolien de Groot, direccteur JES Rijn
nland
John Peterss, jongerenw
werk; Sociaal Cultureel weerk
Mimoun Been Aissa, jonggerenwerk; Sociaal
S
Cultuureel werk
Frances van
n der Geugteen, stagiair, gemeente
g
Leeiderdorp
Joke Koetsieer, BplusC,
Nadia El Keriasti, jongerrenwerk, Socciaal Cultureeel Werk
uisarts, wmo
o‐adviesraad..
Jaap van deer Leeden, hu
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“H
Hoe vergrroten we de
d kans dat……
Kinde
eren in Leiiderdorp ggezond en
n veilig (bllijven) opggroeien?””
Opening do
oor Angeliquee Beekhuizen
n, wethoudeer gemeente Leiderdorp.
Zij heet iedeereen welkom en benadert het belanng van samen komen tott verbeteringgen, door zow
wel de
professionaals als de cliëënten en burggers aan hett woord te laten komen. Doel is te koomen tot een
n nota die vo
oor
de zomer vaan 2017 vasttgesteld zal moeten
m
zijn.
Iedereen stelt zich kort even voor. Welke
W
verwaachtingen he
eb je van dit programma (inventarisatie)?

Samenvattting bespre
eking
Op de flapo
over zijn de volgende
v
verwachtingen genoteerd. Iedere
I
deelnemer mochtt 1 woord no
oemen.
●
Rolllen en samen
nwerken
●
Verrbinding
ormatie
●
Info
●
Invloed
●
Duidelijkheid
dere ideeën
●
Held
●
Inbrreng
●
Proces helderheeid
●
Inpu
ut
●
Com
mmunicatie
●
Ken
nnis
●
Taakverdeling
●
Nettwerk
●
Gezzien en gehoord (de kinderen)
●
Visie
oriteit
●
Prio
●
Sam
men
●
Verrbinding
●
Hulp
●
Invaalshoeken
●
Insp
piratie
In gezamenlijkheid bepaalen van het verwachte rresultaat.
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Samenvattting bespre
eking
Op de flapo
over werden de volgende
e verwachte resultaten benoemd.
b
Naar welk rresultaat werrken we toe?? Wat willen de deelnem
mers terug zie
en in de beleeidsnota?
●
●
●
●
●
●

●
●

Beleeidsnota= kaader voor uitwerking
Notta is een mid
ddel (geen do
oel)
Geh
hoord wordeen/ zijn
Van
nuit veld aanreiken, verta
aald in nota
Afsp
praken makeen met elkaa
ar
Totaaal; persoon
nlijke ontwikkkeling jongerren (alle)
sociaal
veilig
gezond
preventiee
verantwo
oord
menhang socciale omgevin
ng
Sam
Oud
derschap

Bepalen vaan het dom
mein; inventtarisatie disscussie onderwerpen; “wat vraaggt aandachtt en waarom
m?”
t
geïnventariseerdd die aandaccht behoeven
n binnen hett domein Jeu
ugd. Op de
Met elkaar worden de thema’s
orden de volggende thema
a’s genoteerrd: (elke deelnemer mocht 1 thema nnoemen)
flapover wo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

n
Verstterking sociale structuren
Verstterken preveentie
Veiligg binnen sociiale systeem
Talen
ntontwikkelin
ng voor iedereen
Weerrbaarheid
Verstterken van geezond en veiilig opgroeie n
Vergrroten zichtbaaarheid in 2e
e milieu
Hulp durven vragen
Woniing/werk/staage lokaal
Betro
okken voelen
n
Sameenhang voor alle jeugd
Alcoh
hol en drugs
Opvo
oedcursus ou
uders
Integrale aanpak (ook andere
e domeinen)
p
Kindeeren migrantten, laag opggeleide oudeers (sociaal ecconomisch perspectief)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sterkke samenleving, normalisseren (vechtsscheidingen))
Met eelkaar veranttwoordelijkh
heid kinderenn en ouderscchap
Sameenwerking en
n concreet maken
m
Veiliggheid/ veranttwoordelijkh
heid. Wie doeet wat en waat mag je?
Vechttscheidingen
n
Taalo
ontwikkeling ook digitaal
Als jo
ongere je plek weten te vinden
v

Samenvattting bespre
eking
m
elke deelnemer
d
h et voor hem
m/haar belang
grijkste them
ma kiezen.
Uit deze invventarisatie mocht
De volgende items scoo
orden het hoogst:
1.
Verstterken sociale structuren
n (6)
2.
Verstterken preveentie (3)
3.
Talen
ntontwikkelin
ng voor iedereen (3)
4.
Verstterken van geezond en veiilig opgroeie n (3)
Gezamenlijkk wordt besloten het the
ema Versterkken van gezo
ond en veilig
g opgroeien centraal te stellen
s
en verder
uit te diepeen. Het is een
n kapstok, ee
en belangrijkk kader voor andere onde
erwerpen:
1. versterkeen sociale strructuren,
2. versterkeen preventie en talentontwikkeling vooor iedereen
n.
d dat alle and
dere genoem
mde onderwe
erpen jaarthe
ema’s kunneen zijn.
Tevens worrdt benoemd
Voor het thema Versterrken van gezond en veiligg opgroeien wordt gevraagd aan de ddeelnemers de “soll situaatie”
mschrijven.
oftewel, de gewenste siituatie te om
g
situatie over 4 jaar besproken en kort beschreven.
b
In 5 groepen wordt de gewenste
Vervolgens wordt dit plenair gepressenteerd.

Samenvattting bespre
eking
Versterken
n van gezon
ndheid en veilig
v
opgro
oeien; wat iss gewenst?
Groep 1
belang het ou
uderschap/ opvoeden
o
te versterken:
Het is van b
●
norm
maliseren
●
inform
matie aanreiiken; bewusttzijn vergroteen
●
digitaale weerbaarrheid is een thema
t
●
leefsttijl en gezond
dheid
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Groep 2
Minder kind
deren zijn bu
uiten beeld; “ieder
“
kind hheeft een 2e ingang/schill”.
Alle kindereen zijn weerb
baar.
Het is van b
belang een sttabiele thuisssituatie te heebben. Tijdigg informeren
n bijvoorbeelld bij vechtsccheidingen, kan
k
zorgen voorr veiligheid en
e eventueell een vechtsccheiding voo
orkomen.
Groep 3
n beeld en wordt
w
gezien in 1e en 2e sschil; sportve
ereniging, school, muziekk etc.
Elk kind is in
Iedereen is verantwoordelijk voor het
h signalerenn van proble
emen. Het is belangrijk ieedereen hier bekwaam in
n te
maken, doo
or leren in te schatten en
n informatie tte geven.
In de discusssie ontstaat de vraag of het gaat om
m ieder kind?
Er is een “grijs gebied”. Hoe gaan we daar passeend mee om. Zonder te stigmatiseren
s
n en zonder naderhand de
d
e het zagen aaankomen maar
m
niets gedaan hebbenn.
conclusie tee moeten treekken dat we
d kan bewustwording cre
eëren, door m
meer campaagnes zoals de NIX campaagne op te ze
etten.
De overheid
Doelgerichtt met veel heerhaling.
n sociale infrrastructuur bevorderen.
b
Denk aan he
et woningbeleid; mensenn in scheidingg kunnen nieet
De basis van
verhuizen ivvm hoge prijs huizen. Ditt kan uitmonnden in een vechtscheidin
v
ng.
Groep 4
uur voor veilligheid nodigg.
Er is een heeldere structu
Normalisereen en aandacht voor wellzijn. Het gaaat niet om iedereen. Er iss profession ele hulp en een
e 2e schil.
Een weerbaaar kind, zow
wel mentaal en
e fysiek is vvan belang.
Groep 5
d vormgeven
n. Hoe? Geld inzetten, naaar voorkant halen. Norm
maliseren.
Gezondheid
In het kader van de vechtscheidinge
en; aandachtt hebben voo
or woonbeleid en opleidiingsniveau
n van inform
mele steunstrructuren is vaan belang. En het loslate
en van de syssteemwereld
d.
Het inzetten
hema Versterrken gezond en veilig opggroeien heefft veel input voor de bele
eidsnota
De verdieping op het th
opgeleverd.
oll situatie” te
Gezamenlijkk wordt besloten voor het thema Veersterken van Preventie op dezelfde wijze de “so
beschrijven.
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Samenvattting bespre
eking
Versterken
n van Preve
entie; wat iss gewenst??
Groep 5
maakt worde n.
“Voorkomen van” moett sterker gem
dheid en soccial media zijn thema’s. Taalvaardighe
T
eid? Wat is de
d rol van heet
Laaggeletteerdheid, digittale geletterd
onderwijs? Tevens een rol voor de jongeren zelff hierin.
Groep 4
duidig definië
ëren.
Preventie goed en eend
j dat? Wat is
i het doel?
Meten. Maaar hoe? Wil je
Maak leven
nsloopbesten
ndige keuzes.
Het is een u
uitdaging om
m wat aan pre
eventie te dooen.
Groep 3
m
Het gaat ovver menselijkkheid. Het is een proces vvan bewust maken.
Schaamte, aaandacht, en
nthousiasme
eren zijn them
ma’s die hierrin toe doen.
Het gaat ovver gevoel.
Meer menssen erbij betrrekken.
et op woonbbeleid.
Een stevige samenleving creëren. Le
En breng mensen samen.
Groep 2
Het onderw
werp breed agenderen. De
D gezonde leevensstijl inttegraal aanpa
akken.
Aansluiten bij overheidssbeleid/ doelen.
Een perspecctief aanbied
den. Vertrouwen geven.
In 2020 heeeft ieder kind
d een zwemd
diploma.
Groep 1
bekend makeen en benutten.
Preventie b
Hierin ook rrelaties bouw
wen. Bekend
dheid vergrooot de kans op deelname.
Let op leefsstijl. Creëer in
n Leiderdorp
p op verschilllende plekke
en speelplekkken; waar beeweging centtraal staat maar
m
ook ontmoeeten.
In 2020 heeeft iedereen toegang tot peuterspeel zalen.

Conclusie
erwachtingen
n die aan hett begin uitge
esproken zijn
n.
Aan het eind van de braainstormsesssie is stilgestaaan bij de ve
n gestelde veerwachting/vvraag aan de orde is gekoomen. Met name
n
de watt
Veel deelneemers geven aan dat hun
vraag is beaantwoord. Maar
M
aan het hoe is nog bbehoefte.
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Zo is er beh
hoefte aan eeen netwerkbijeenkomst. Afgesproken
n wordt dat de emailadreessen van ee
en ieder gedeeeld
worden doo
or de gemeente.
De inbreng van onderwijs is gemist in deze bijeeenkomst. Zij Waren overigens wel uittgenodigd.
Eyeopener vvoor de gem
meente was dat,
d kijkend nnaar het grottere geheel, de verschilleende partijen
n het met elkkaar
eens zijn. Err is voldoend
de kwaliteit aanwezig
a
in LLeiderdorp en
e dat geeft vertrouwen.
v
.
Het doel is d
de beleidsno
ota voor deze
e zomer klaaar te hebben.
De verschillende items die
d vandaag besproken zzijn, zijn een goede basis om mee te nemen in he
et proces van
n het
M de uitko
omsten die e r al zijn uit de verschillen
nde individueele gesprekkken.
opstellen vaan de nota. Met
Verder worden er meerrdere thema’’s die terugkkomen in de beleidsnota, op deze wij ze besproken. De gemeeente
u om hierbijj aanwezig tee zijn, om zo
o informatie te
t verbindenn.
nodigt de deelnemers uit
n met elkaar in gesprek g aan over hett hoe. Daar is vraag naarr.
Als de nota klaar is, dan

Charles Laurey
Lúthien Gispen
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