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Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken in de totstandkoming van de 
monitor jeugdbeleid en de verdere uitwerking ervan in de komende periode. 

Achtergrond 
Evenals de raad hecht het college belang aan monitoring van het jeugdbeleid. Het monitoren 
is geen doel op zich, maar een sturingsmiddel. Het dient voor het meten van de 
opbrengsten, het verantwoorden, evalueren en zo nodig bijstellen van het jeugdbeleid. 

Met de actualisatie van het jeugdbeleid hebben wij aangegeven meer aandacht te willen 
besteden aan het monitoren van het jeugdbeleid. Ook de raad benadrukt het belang ervan, 
mede naar aanleiding van het Rekenkamerrapport over het jeugdbeleid van mei 201 1. 

Per brief van 29 september 201 1 heeft het college de raad gei'nformeerd over de te volgen 
aanpak in de totstandkoming van de monitor jeugdbeleid. Met verwijzing naar genoemde 
brief gaat het in eerste instantie om een inventarisatie van beschikbare gegevens op 
prestatie- en effectniveau. Op basis hiervan werken we de monitor vervolgens verder uit. 

Inventarisatie 
De ~nventarisatie (zie bijlage) betreft een droge opsomming van prestatie- en effectgegevens 
met als uitgangspunt de in ons beleid gehanteerde doelstellingen, zoals vastgelegd in de 
volgende 4 uitvoeringsprogramma's: 

1. Opvang, educatie en werk 
2. Opvoeding, bescherming en gezondheid 
3. Veiligheid 
4. Vrije tijd 
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De programma's bestaan uit kwalitatieve doelstellingen met bijbehorende activiteiten. Bij het 
monitoren gaat het om het zoveel mogelijk kwantificeren van deze doelstellingen, dat wil 
zeggen dat we er indicatoren met streefwaarden aan koppelen. We maken hierbij 
onderscheid in twee niveaus: dat van prestaties en dat van effecten. In het eerste geval gaat 
het om daadwerkelijke output (bijvoorbeeld aantal verstrekte cursussen, aantal 
aanhoudingen), in het tweede geval gaat het om het optreden van maatschappelijke effecten 
mede dankzij het gevoerde beleid (bijvoorbeeld veiligheidsbeleving, sportdeelname). 

Per uitvoeringsprogramma zijn voor alle doelstellingen en activiteiten, voor zover die 
onderdeel zijn van de actualisatie jeugdbeleid, prestatie- en effectgegevens op een rij gezet. 
Voor wat betreft de aan deze doelstellingen gekoppelde activiteiten wordt opgemerkt dat 
deze actueel zijn gemaakt. Alleen uitvoerende activiteiten zijn opgenomen in de 
inventarisatie. Hier en daar zijn doelstellingen al bij elkaar gezet, omdat zij verwantschap 
vertonen. De informatie op prestatieniveau is veelal afkomstig van instellingen met wie we 
een subsidierelatie onderhouden. De informatie op effectniveau is ontleend aan bronnen die 
op dit moment direct voorhanden zijn. 

Op basis van de inventarisatie doen we de volgende constateringen: 
Op prestatieniveau is voor wat betreft de meeste doelstellingen een schat aan 
gegevens beschikbaar. Het gaat dan vooral om bereikcijfers. 
Op effectniveau zijn enkele bronnen direct toegankelijk en is minder informatie 
voorhanden. In sommige gevallen matcht deze informatie met onze doelstellingen, 
in veel gevallen niet of in mindere mate (suboptimaal of 'best available'), met als 
gevolg dat de zeggingskracht ervan afneemt. In de inventarisatie is hier nog geen 
rekening mee gehouden. Anders gezegd, de gepresenteerde effectgegevens 
dekken lang niet altijd de lading, zijn niet per definitie geschikt. 

m Informatie op effectniveau is veelal beschikbaar op het niveau van Haarlemmermeer 
als geheel en in mindere mate op een lager aggregatieniveau. 

We hebben gebruik gemaakt van 5 bronnen met gegevens op effectniveau. Hierna is voor 
elke van deze bronnen de naam en tussen haakjes de peildatum laatste meting en de 
frequentie waarmee gegevens beschikbaar komen, in beeld gebracht. In enkele gevallen is 
sprake van andere bronnen. Dit is dan expliciet vermeld in de meegestuurde inventarisatie. 

Bronnen waarvan gebruik is gemaakt voor de inventarisatie: 
Jeugdenquete Haarlemmermeer (2009, 1 keer per 5 jaar) 
E-movo (2009, l keer per 4 jaar) 
Haarlemmermeer in cijfers (2010, jaarlijks) 
Factsheet Jeugdgezondheidszorg (schooljaar 2009/2010, jaarlijks) 

Conclusies die hieruit getrokken kunnen worden, zijn: 
de informatie die beschikbaar is, is relatief recent; 
de frequentie waarmee gegevens beschikbaar komen, varieert. 
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Uitwerking 
Op basis van de inventarisatie ontwikkelen we een monitor die bestaat uit: 

een nader te bepalen clustering van bestaande doelstellingen uit het jeugdbeleid; 
de belangrijkste prestaties in relatie tot deze geclusterde doelstellingen; 
bijpassende indicatoren en streefwaarden op zowel prestatie- als effectniveau. 
het jaarlijks bepalen van een thema ter verdere analyse. 

Hierna volgt een toelichting. 

Wij vinden het monitoren van het (jeugd)beleid vooral van belang om op basis van de 
gegevens in gesprek te gaan met de raad en met onze partners over wat we in het 
jeugdbeleid willen bereiken en hoe we dat doen, met welk beleid en daaraan gekoppelde 
inzet van middelen. Naar onze overtuiging gaat het daarbij over de richting die we op willen 
met ons beleid en de relatie die we leggen tussen wat we doen en wat we willen bereiken, 
en niet zozeer om het halen van een procentpunt meer of minder. 

Prestaties hebben een directe relatie met geleverde inspanningen en zijn daarom stuurbaar. 
Met effecten ligt dat anders. Het met ons beleid beoogde effect wordt namelijk door meer 
factoren beïnvloed dan door de geleverde inspanningen alleen. Op afname van 
werkloosheid bijvoorbeeld hebben we tot op zekere hoogte invloed, dit wordt voor een groot 
deel ook bepaald door macro-economische factoren. Het meten van effecten vinden we 
evenwel van belang. Immers, het uiteindelijke doel van onze inspanningen is 
maatschappelijk effect te sorteren. In dit licht is het van belang de relatie die we verwachten 
tussen het gevoerde beleid en het beoogde effect, plausibel te maken. Het plausibel maken 
kan bijvoorbeeld via een doelboomanalyse. Omdat we direct invloed hebben op te leveren 
prestaties willen we onze focus vooral leggen op het zichtbaar maken van deze informatie. 

Het eerder genoemde Rekenkamerrapport concludeert dat er sprake is van veel 
doelstellingen, die bovendien beter gekwantificeerd zouden kunnen worden. Het clusteren 
van doelstellingen en het kwantificeren ervan vinden we daarom voor de hand liggen. Uit de 
inventarisatie blijkt ook al dat sommige kwalitatieve doelstellingen verwantschap vertonen. 
Het formuleren van een beperkt aantal doelen heeft als voordeel dat een overzichtelijker 
geheel ontstaat en dat op de speerpunten van beleid geconcentreerd kan worden en op de 
belangrijkste prestaties die voor deze beleidsspeerpunten worden ingezet. 

Omdat we in de inventarisatie nog vanuit bestaande en niet vanuit geclusterde doelstellingen 
redeneren, kunnen we pas in een later stadium aangeven aan welke informatie op prestatie- 
of effectniveau het ontbreekt en welke indicatoren bruikbaar zijn voor de monitor. Onze 
inschatting is dat we met de beschikbare indicatoren goed uit de voeten kunnen. 

De monitor jeugdbeleid zal zich beperken tot de hoofdlijnen (belangrijkste doelen, prestaties 
en indicatoren), omdat anders een te omvangrijk systeem van doelen en cijfermateriaal dient 
te worden voorgelegd en daarmee de inzichtelijkheid verloren zou gaan. Dit neemt niet weg 
dat op ambtelijk niveau een veel bredere set aan registraties wordt gehanteerd, die dient als 
basis om subsidierelaties te besturen en aanvullende beleidsinformatie te genereren. 



Ons kenmerk 1 1.0440861 \jwi/ohv 
Volgvei 4 

In aanvulling op de monitor op hoofdlijnen zal het  college jaarlijks een voorstel doen aan de 
raad voor een inhoudelijk thema ter verdere uitdieping en analyse. Dat thema, bijvoorbeeld 
voor- en vroegschoolse educatie, Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugd en veiligheid, wordt 
nader onderzocht via zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse. 

De monitor jeugdbeleid zullen we vergezeld laten gaan van een voorstel over welke 
informatie we wanneer aanbieden aan de raad, in relatie tot de planning- en controlcyclus. 

Een aandachtspunt is dat de doelstellingen in de  begroting (Programma 6: Jeugd en 
Onderwijs) anders zijn geformuleerd dan die in het jeugd- en onderwijsbeleid. Het is van 
belang dit op één noemer te brengen. Op dit moment wordt de Programmabegroting 
doorgelicht, een kans die we aangrijpen om de verbinding te zoeken. 

Tot slot kan het meten van prestaties en effecten niet zonder eenduidige en consequente 
afspraken hierover met de door ons gesubsidieerde instellingen. Prestatieafspraken zijn nu 
al onderdeel van subsidiebeschikkingen. In de totstandkoming van de monitor gaan we 
kijken of en zo ja welke slagen hierin nodig en wenselijk zijn. 

In het voorjaar van 2012 leggen wij de monitor in concept ter bespreking voor aan de raad 
op basis waarvan de definitieve monitor wordt opgesteld. 

Wij gaan ervan uit dat wij u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
Loco-secretaris, 

x-- 

Bijiage(n) 

Bijlage 1: Inventarisatie uitvoeringsprogramma's 



ons kenmerk 1 1.0440861 \jwi/ohv 
Volgvei 5 

Bijlage 1: Inventarisatie uitvoeringsprogramma's 

Uitvoeringsprogramma Opvang, educatie en werk 

Ambitie opvang 

Alle ouders die behoefte hebben aan kinderopvang maken hier ook daadwerkelijk en naar tevredenheid gebruik 

van, zodat zij onder meer arbeid en zorg kunnen combineren. 

Doelstelling 

- Ouders zijn tevreden over het aanbod aan kinderopvang en over de kwaliteit 

- Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van de peuterspeelzalen 

Activiteiten 

. , , 

Prestaties 

- Aantal inspecties en handhavingen 

- Aantal geplaatste kinderen peuterspeelzalen en ingeschreven kinderen voor opvang per vestiging en 

vestigingsplaats 

- Aantal bezoekers buitenschoolse en naschoolse opvang per vestiging 

Effecten 

- Omvang van de wachtlijst peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse en naschoolse opvang per 

vestiging en vestigingsplaats (Bron: Haarlemmermeer in cijfers) 

Doelstelling l 
! 

- Alle ouders kunnen voor hun kinderen in het primair onderwijs gebruik maken van dagarrangementen 

Activiteiten 

. . . 

Prestaties 

1 - Aantal integrale kindcentra 0-12 jaar 

Doelstelling 

- Problemen van kinderen en ouders in brede zin worden vroegtijdig gesignaleerd 

Activiteiten 

- Trainen van medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 

Prestaties 

- Aantal en percentage leidsters van de peuterspeelzalen en pedagogisch medewerkers van 

kinderdagverblijven van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer die de training 'Kinderen die Opvallen' 

heeft gevolgd 

Effecten 

- Kwaliteit van leven, psychische gezondheid, psychosociale problematiek, mishandeling en ongewenste 

seksuele ervaring en suïcidegedachten (Bron: E-movo) 

- Waar gaat u heen met problemen opvoeding kind? (Bron: Jeugdenquete Haarlemmermeer) 

- Bespreken van problemen (Bron: Jeugdenquete Haarlemmermeer) 
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Ambitie educatie 

Jongeren krijgen zodanig goed onderwijs, door regulier onderwijs en steunlbegeleiding op maat indien nodig, dat zij 

voldoende zijn toegerust om deel te nemen aan een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt op te gaan en deel te nemen 

aan het maatschappelijk leven. 

Doelstelling 

- Gemeente en schoolbesturen opereren in onderlinge wisselwerking en informeren en inspireren elkaar 

Activiteiten 

,.. 

Prestaties 

Effecten 

Doelstelling 

- Kinderen ontwikkelen hun creatief, sportief en sociaal potentieel en oriënteren zich maatschappelijk 

onder meer op een duurzame samenleving 

Activiteiten 

- Kunstmenu voor het primair onderwijs en Cultuurparcours voor het voortgezet onderwijs 

- Aanbieden van natuur- en milieueducatie 

- Ondersteuning kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen bij participatie op het gebied van 

recreatie, sport, cultuur via 'Haarlemmermeer doet Mee!' 

Prestaties 

- Cultuureducatie: bereik aantal scholen en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 

- Natuur- en milieueducatie: bereik aantal basisschoolleerlingen 

- Aantal kinderen dat gebruik maakt van 'Haarlemmermeer doet Mee!' 

Effecten 

- Sportdeelname, sportlidmaatschap, cultuurbezoek, vrijetijdsbesteding, bezoek aan verenigingen en 

organisaties, vrijwilligerswerk (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Ingeschreven jeugd tot 14 jaar bij openbare bibliotheek per vestiging (Haarlemmermeer in cijfers) 

Doelstelling 

- Kinderen die extra steun nodig hebben, of waarvan professionals verwachten dat zij behoefte hebben 

aan extra hulp, maken gebruik van extra faciliteiten 

Activiteiten 

- Minder draagkrachtige ouders financieel ondersteunen bij onderwijskosten (denk aan lesmateriaal, 

verstrekking computers, bijdrage in schoolreisjes) 

- Avondonderwijs en Motorische Remedial Teaching (MRT) 

- Verzorgen van leerlingenvervoer 

- Het bieden van een dekkend aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie ( W E )  

- Het bieden van het W E  programma 'Piramide' 

Prestaties 

- Aantal ouders dat financiële ondersteuning ontvangt 

- Bereiken van 100% van de wettelijk vastgestelde doelgroep W E  kinderen 

Effecten 

- Percentage peuters uit doelgroep dat deelneemt aan voorschoolse educatie (Bron: Plusloket) 
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Doelstelling 

- Problemen van kinderen en ouders in brede zin worden vroegtijdig gesignaleerd door onderwijs en 

zorgpartners, o.a. door een goede zorgstructuur en  zorg adviesteams in het primair onderwijs en 

voortgezet onderwijs 

Activiteiten 

- Het eerder signaleren van spraak- en taalproblemen bij 2-4 jarigen door het aanbieden van preventieve 

logopedie op het OKC en het deels afbouwen van logopedie op scholen voor primair onderwijs 

- Overleg met de samenwerkingsverbanden PO en V 0  over het realiseren van passend onderwijs 

- Versterken van schooladviesteams via het project Zorg Op Maat 

- Zorg Advies Teams op de scholen 

- Schoolmaatschappelijk Werk 

Prestaties 

- Aantal leerlingen in het avondonderwijs dat ondersteund wordt bij het behalen van aanvullende 

certificaten 

- Aantal kinderen dat gebruik maakt van Voorschoolse educatie op peuterspeelzalen 

- Aantal kinderden dat gebruik maakt van peuterspeelzaalwerk 

- Aantal peuters dat jaarlijks logopedisch wordt gescreend en aantal van hen dat wordt doorgeleid naar 

logopedisch onderzoek en vervolgaanbod 

- Aantal leerlingen dat het leerwerktraject MBO niveau 1 volgt op het Hoofdvaart College 

- Aantal leerlingen dat i h k v passend onderwijs een leerling-onderzoek krijgt, aantal eerkrachten dat in 

dit kader wordt getraind, aantal zorgarrangementen 

- Aantal leerlingen dat via Altra schoolmaatschappelijk werk wordt bereikt 

- Aantal scholen dat de cursus handelingsgericht werken heeft gevolgd 

- Scholing zorgadvlesteams in oplossingsgerichte methodieken 

- Project Ouders Only 

- Op alle scholen in de Haarlemmermeer zijn zorgadviesteams waar alle leerlingen waar zorgen over zijn 

worden besproken 

- Leerlingen, hun ouders en de scholen worden vanuit schoolmaatschappelijk werk begeleid bij sociaal- 

emotionele problemen en indien nodig doorverwezen naar zorgpartners enlof het CJG 

Effecten 

- Kwaliteit van leven, psychische gezondheid, psychosociale problematiek, mishandeling en ongewenste 

seksuele ervaring en sui'cidegedachten (Bron: E-movo) 

- Waar gaat u heen met problemen opvoeding kind? (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Bespreken van problemen (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Percentage peuters uit doelgroep dat deelneemt aan voorschoolse educatie (Bron: Plusloket) 

- Aantal leerlingen dat deelneemt aan de internationale schakelklas V 0  (Bron: Schoolbestuur Dunamare) 

- Aantal leerlingen dat deelneemt aan de schakelklas PO (Bron: WSNS) 
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Doelstelling 

- Ouders en kinderen hebben via het onderwijs makkelijker toegang tot verschillende faciliteiten in de zorg 

en de vrije tijd (brede school) 

Activiteiten 

De activiteiten van de coördinatoren van de Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer richten zich op: 

Adviseren visie-, meeriaren-. en iaarplannen van (potentiële) brede scholen 

- Adviseren, faciliteren en aanjagen van de zelfstandige bredeschoolnetwerken bij de totstandkoming en 

uitvoering van de visie-, meerjaren- en jaarplannen 

- Toetsen van de visie-, meerjaren, en jaarplannen 

- Maken van samenwerkingsafspraken met (kern)partners en overige instellingen 

Ontwikkelen kenniscentrum 

- Ontwikkelen tot een kenniscentrum op het gebied van brede scholen in de gemeente Haarlemmermeer, 

o.a. organiseren van kennisbijeenkomsten en maken van nieuwsbrieven 

Verdelen activiteitenbudqet 

- Verdelen van de middelen voor activiteiten onder de brede scholen o.b.v. de visie-, meerjaren- en 

jaarwerkplannen van de brede scholen 

- Toezien op de juiste besteding van het activiteitengeld, in overeenstemming met de doelstelling 

- Activiteiten programmeren 

Prestaties 

- Jaaroverzicht van adviesactiviteiten van coördinatoren per brede school en bijbehorende 

samenwerkingsafspraken met (kern) partners en instellingen t.b.v. de brede schoolontwikkeling 

- Jaaroverzicht van type en deelname aan activiteiten op het gebied van kennisdeling en ontwikkeling over 

brede scholen 

- Jaaroverzicht van activiteiten (aard en naam), doelgroep en bereik per brede school 

- Aantal geleverde activiteiten per brede school 

Effecten 

... 
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Doelstelling 

- Kinderen die moeite hebben om hun school af te maken of een startkwalificatie te behalen, krijgen extra 

mogelijkheden en steun om dit te doen 

- Jongeren gebruiken hun potentieel optimaal en dat betekent dat zij de school niet voortijdig verlaten, 

maar gebruik maken van extra maatregelen om via begeleid werken alsnog hun startkwalificatie te 

behalen dan wel een aangepast ieerwerktraject volgen afgestemd op hun mogelijkheden 

Activiteiten 

- Trajecten voor WIJ (passende leewerktrajecten gericht op behalen van startkwalificatie) ook voor 16117- 

jarigen beschikbaar 

- Plusvoorzieningen op de ROC's (Nova en Wellant, extra inzet op leerlingen binnenboord te houden) 

- Het verzorgen van volwasseneneducatie 

- Leerwerkbedrijf 

Prestaties 

- Aantal leerplichtambtenaren 

- Leerling-ondersteuning 

- Aantal leerlingen in beeld bij leerplicht en type verzuim 

- Aantal jongeren in traject bij RMC om alsnog een startkwalificatie te behalen 

- Aantal jongeren dat in kader van WIJ een traject volgt 

Effecten 

- Spijbelgedrag en spijbelgedrag naar onderwijsvorm (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Percentage jongeren dat minimaal een lesuur gespijbeld heeft in de vier weken voorafgaand aan het 

onderzoek (Bron: E-movo) 

- Percentage jongeren dat geen startkwalificatie heeft (Bron: LeerplichtadministratielRMC-bestand) 

- Leerplichtige jongeren die langdurig onderwijs missen (Bron: Leerplichtadministratie) 

- Aantal voortijdig schoolverlaters dat succesvol wordt toegeleid naar startkwalificatie of deelneemt aan 

een leerwerktraject (Bron: LeerplichtadministratiefRMC-bestand) 

- Jeugdwerkloosheid (Bron: Cliëntenbestand Sociale Dienstverlening) 

Ambitie werk 

Jongeren ronden met succes hun opleiding af en worden toegeleid naar werk of een leerwerktraject. 

Doelstelling 

- Jongeren weten waar ze terecht kunnen met hun vragen over vervolgopleidingen en arbeidsmarkt 

Activiteiten 

- Naast leerwerkloket hebben de leerplichtplusambtenaren en RMC-trajectbegeleiders de taak om 

jongeren hierover te informeren 

Prestaties 

- Aantal contacten 

Effecten 
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Uitvoeringsprogramma Opvoeding, bescherming en gezondheid 

Ambitie opvoeding 

Ouders met opvoedingsvragen enlof -problemen voeden hun kinderen beter op, omdat ze onder meer weten waar 

ze terecht kunnen met hun vragen en omdat de instellingen deze ouders beter weten te vinden. 

Doelstelling 

- Ouders en kinderen voelen zich ondersteund bij het opvoeden c.q. het opgroeien. Zij ontvangen hun 

hulp in een vroeg stadium, waardoor hun problemen in een latere fase kunnen worden voorkomen of 

verminderd 

- Ouders en hun kinderen kennen de instanties waar ze met hun vragen en voor hulp terecht kunnen of 

kunnen hier via moderne media makkelijk toegang tot krijgen 

Activiteiten 

- Opvoedspreekuren 

- Cursussen en themabijeenkomsten 

- Licht Ambulante Zorg 

- Schoolmaatschappelijk werk 

- Nieuwe perspectieven 

- 4H 

- Implementeren Triple P en trainen beroepskrachten in Triple P 

- Babygroepen, stevig ouderschap, buurtnetwerken, etc. 

- Welzijnswijzer, Digitale Sociale Kaart 

- Uitvoeren van programma Opstap(je) 

Prestaties 

- Aantal Centra voor Jeugd en Gezin 

- CJG+ voor professionals 

- Dekkende zorgstructuur 

- Aantal kinderen dat jaarlijks gesignaleerd en doorgeleid is naar W E  

- Tweejaarlijkse bezoeken van GGD aan alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 

- Aantal ouders bereikt via Stevig Ouderschap 

- Aantal bereikte jeugdigentouders 

- Aantal jeugdzorginstellingen dat Triple P biedt 

- Haarlemmermeer heeft een dekkend, op elkaar afgestemd aanbod van lichte opvoed- en 

opgroeiondersteuning voor alle jeugdigen en hun ouders. Hiermee wordt voorkomen dat opvoedvragen 

en problemen uitgroeien tot problematische situaties die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren 

- Aantal hits Welzijnswijzer 

- Aantal gezinnen bereikt met Opstap(je), aantal groepsbijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten 
- Bereik en opkomst screening of preventief gezondheidsonderzoek 

Effecten 

- Waar gaat u heen met problemen opvoeding kind? (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Bespreken van problemen (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Percentage ouders dat weet waar ze moeten zijn voor professioneel advies bij opvoedingsvragen en hier 

gebruik van maakt (Bron: Kijk op de Wijk) 

- Percentage ouders dat van mening is dat ze zijn geholpen met professioneel advies bij 

opvoedingsvragen (Bron: Klanttevredenheidsonderzoek CJG, cijfers nog niet beschikbaar) 
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Ambitie bescherming 

Instellingen signaleren vroeger en beter problemen bij de jeugd en stemmen de behandeling en begeleiding van 

kinderen en gezinnen goed op elkaar af. 

Ambitie gezin (afkomstig ui t  Uitvoeringsprogramma Veiligheid) 

Ouders en kinderen voelen zich veiliger in hun thuisomgeving en gezin 

Doelstelling 

- Ouders en kinderen zijn van mening dat de hulp die ze krijgen adequaat is en op elkaar afgestemd, dat 

ze geen nummer zijn, maar dat instellingen daadwerkelijk samenwerken om hen te helpen vanuit een 

gemeenschappelijke visie en op elkaar afgestemde methodieken 

- Ouders en kinderen die verkeren in gewelddadige gezinssituaties merken dat hun problemen sneller 

gesignaleerd worden en er ook sneller, adequate hulp wordt geboden rekening houdend met 

slachtoffertdader problematiek 

- De (dreigende) problemen van jeugd Worden in het vrijetijdsdomein vroegtijdig herkend en er wordt i.s.m. 

partners adequaat gehandeld 

Activiteiten 

- VerwijsindextMatchpoint en Elektronisch Kind Dossier (EKD) 

- Aanbod realiseren van weerbaarheidcursussen en  trainingen voor kinderen (onderwijsgebonden en aan 

het sociaal-cultureel werk verbonden) 

- Jongeren Informatiepunt (JIP) 

Prestaties 

- Alle jeugdzorginstellingen binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn aangesloten op en maken gebruik 

van Matchpoint 

- Aantal matches dat ontstaat 

- Verschillende instellingen die betrokken zijn bij de zorg rondom een kind weten dit van elkaar en kunnen 

daardoor de zorg op elkaar afstemmen 

- JIP is aangesloten bij CJG, doorverwijzing vindt gemakkelijk plaats 

Effecten 

- Kwaliteit van leven, psychische gezondheid, psychosociale problematiek, mishandeling en ongewenste 

seksuele ervaring en suïcidegedachten (Bron: E-movo) 

- Kindermishandeling (Bron: Factsheet Jeugdgezondheidszorg) 

Doelstelling 

- Ouders en kinderen krijgen in oplopende crisissituaties op daadkrachtige wijze hulp en begeleiding, zo 

nodig opgelegd 

Activiteiten 

- Het uitvoeren van begeleidingstrajecten op verschillende domeinen, onder meer: wonen, onderwijs, 

werk, schuldhulpverlening 

Prestaties 

Effecten 
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Ambitie gezondheid 

Jongeren zijn fysiek gezond en hebben een gezonde leefstijl 

Doelstelling 

- Jongeren krijgen de medische zorg die ze nodig hebben en die van goede kwaliteit is 

Activiteiten 

- Uitvoering jeugdgezondheidczorg, inclusief het zorgdragen voor voldoende aanbod van 

eerstelijnsgezondheidszorgvoorzieningen 

Prestaties 

... 

Effecten 

- Ervaren gezondheid (Bron: Jeugdenquete Haarlemmermeer) 

- Kwaliteit van leven (Bron: E-movo) 

- Psychosociale problemen (Bron: Factsheet Jeugdgezondheidszorg) 

Doelstelling 

- Jongeren en ouders zijn zich beter bewust van het nut van bewegen en gezonde voeding 

Activiteiten 

- Het geven van voorlichting aan ouders en hun kinderen over een levenlang fit en het belang van 

bewegen en goede voeding 

Prestaties 

. . . 

Effecten 

- Percentage jongeren dat minimaal een half uur per dag beweegt en hiermee de norm 'gezond bewegen' 

haalt (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer), lichamelijke (in)activiteit (Bron: E-movo) 

- Ervaren gezondheid (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Voedingspatroon (of: eetgedrag) (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer), (Bron: E-movo) 

- Overgewicht (Bron: Factsheet Jeugdgezondheidszorg) 

Doelstelling 

- Jongeren en ouders zijn zich beter bewust van de risico's van onveilige seks en de risico's van alcohol- 

en drugsgebruik 

Activiteiten 

- Het geven van seksuele voorlichting 

- Voorlichting alcohol- en drugs (individueel, peer education, gastlessen, docententrainingen, webcite, 

folders) 

- Project 'Nuchter op Straat' 

- Spreekuren op scholen en in jongerencentra 

Prestaties 

- Bereik voorlichtingsbijeenkomsten over criminaliteit, seksualiteit, drugs- en alcoholgebruik 

Effecten 

- Sigarettengebruik (Bron Jeugdenquete Haarlemmermeer) (Bron E-movo) 

- Alcoholgebruik (Bron Jeugdenquête Haarlemmermeer) (Bron E-movo) 

- Softdruggebruik (Bron Jeugdenquête Haarlemmermeer) (Bron E-movo) 

- Geslachtsgemeenschap en onveilige seks (Bron E-movo) 
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Uitvoeringsprogramma Veiligheid 

Ambitie school 

Leerkrachten, leerlingen en ouders voelen zich veiliger in en rondom de school 

Doelstelling 

- Leerlingen, ouders en leerkrachten en ondenivijsondersteunend personeel (denk bijvoorbeeld aan 

conciërges) hebben afspraken gemaakt over omgangsregels en ontoelaatbaar gedrag en spreken elkaar 

hier ook op aan zonder agressief te worden 

- Leerlingen weten dat incidenten worden geregistreerd en dat er consequenties zijn verbonden aan 

grensoverschrijdend gedrag 

Activiteiten 

- Aanbod van projecten tegen alcoholgebruik, aandacht voor pesten en het gebruik van geweld 

Prestaties 

Effecten 

I - Pesten op de basisschool (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) I 
1 - Mishandeling (treiteren, kleineren. uitschelden o.a. door medescholier (Bron: E-movo) 

- Pesten op school (Bron: E-movo) 

Ambitie vrije ti jd en openbare ruimte 

Kinderen en jongeren voelen zich in hun vrije tijd en in de openbare buitenruimte veilig. 

Doelstelling 

- Jongeren geven minder overlast in de buurt en maken zich minder schuldig aan strafbare feiten 

- Jeugd kan op een veilige en beschermde manier gebruik maken van het vrijetijdsaanbod 

Activiteiten 

- Groepsaanpak (Mobiel team, coördinator jongerenoverlast, straatcoaches, samenwerking partners: 

politie, Halt, Meerwaarde, Ymere) 

- Cursus 'Ouders van Tegendraadse Jeugd' 

Prestaties 

- Overlastgevende groepen zijn in kaart gebracht 

- Minder overlast op de zogenaamde hotspots 

- Jongeren waar zorgen over zijn worden aangemeld voor het zorgoverleg 12+ 

- Aantal bereikte ouderslouders van overlastgevende jongeren krijgen ondersteuning bij 

opvoedvraagstukken en worden zo nodig doorgeleid naar passende zorg 

Effecten 

- Slachtoffer van strafbare feiten (Bron: E-movo) 

- Onveiligheidsgevoelens (Bron: E-movo) (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Ongevallen tijdens het sporten en in het verkeer (Bron: E-movo) 

- Aantal incidenten Jeugdoverlast (Bron: Witte Weekblad 9 november 201 1) 

- Online enquete onder professionals betreffende de jeugdoverlast op de hotspots in 201 1 (indicatoren 

nader in kaart te brengen) 

- Interviews en online enquete onder inwoners rondom de hotspots in 201 1 (indicatoren nader in kaart te 

1 brengen) 
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- 

Doelstelling 

- Kinderen en jongeren kunnen zichzelf beschermen door zich assertief op te stellen zonder agressief te 

worden 

Activiteiten 

- Aanpak ten behoeve van terugdringing van gebruik van alcohol- en drugs 

- Het organiseren van activiteiten en feesten op cruciale momenten, bijvoorbeeld nieuwjaarsfeesten 

- Projecten tegen grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld tegen alcoholgebruik, aandacht voor pesten 

en het gebruik van geweld) 

Prestaties 

- Bereik aantal jongeren met Luilak en Oud en Nieuw 

- Bereik aantal jongeren met evenementen op cruciale momenten 

- Bereik aantal jongeren met alcohol- en drugsvoorlichting 

Effecten 

- Slachtoffer van strafbare feiten (Bron E-movo) 

- Onveiligheidsgevoelens (Bron E-movo) (Bron Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Pesten op de basisschool (Bron Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Mishandeling (treiteren, kleineren, uitschelden o a door medeschol~er (Bron E-movo) 

- Pesten op school (Bron E-movo) 
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Uitvoeringsprogramma Vrije ti jd 

Ambitie 

De ontplooiingskansen voor de jeugd in de vrije tijd zijn optimaal. 

Doelstelling 

- De competenties van jeugd worden versterkt door hun vrijetijdsbezigheden 

- Jeugd kan op zinvolle wijze invulling geven aan de eigen vrije tijd 

- De jeugd is tevreden over het vrijetijdsaanbod en bijbehorende (basis) voorzieningenniveau 

Activiteiten 

- Openstelling jongerencentra en wijkgebouwen met activiteiten voor tienersljongeren 

- Kinderactiviteiten in dorpslwijkgebouwen 

- Ambulante buitenactiviteiten voor kinderen, tieners, jongeren 

- Inzet bus en ambulante jongerenwerkers 

- (Gesubsidieerde) vrijwilligersorganisaties organiseren vrije tijdsaanbod voor kinderenltienersljongeren 

- Organiseren van kinderwerk in wijkenlkernen. Dat tevens ingezet wordt als een gevarieerd en met de 

scholen afgestemd naschools aanbod voor de brede scholen. Minimaal 1 van deze activiteiten vindt in 

de school of in de directe nabijheid hiervan plaats 

- Organisatie ouder- en kindinloop voor ouders met hun kind tot 2 jaar waarbij samengewerkt wordt met 

organisaties als GGD, Vluchtelingenwerk etc. 

- Coördinatie Podium Kriskras 

- Organiseren gebiedsoverstijgende of gebiedspecifieke activiteiten (o.a. Roefeldag) 

Prestaties 

- Bereik aantal kinderenltieners met aanbod gericht op versterken competenties qua sociale 

ontwikkelingsvaardigheden (zelfverdediging, assertiviteit, sociale vaardigheid) 

- Bereik aantal kinderedtieners met aanbod gericht op versterken competenties qua recreatieve 

ontwikkelingsvaardigheden (creatieve workshops, koken) 

- Bereik kinderactiviteiten - naast aanbod van het cursusbureau - (veelal creatieve bijeenkomsten, o.a. 

georganiseerd in brede scholen) 

- Bereik tienerdisco's, thema-avonden, tienerinloop, vrijwilligersbijeenkomsten, voorlichtingsavonden, 

sportmiddagen etc. 

- Bereik feesten en bandjesavonden 

- Aantal keren inzet Chillbus en bereik aantal bezoekers 

- Aantal verenigingenlorganisaties dat gebruik maakt van de subsidieverdeelregel 'Vrijwillig jeugd en 

jongerenwerk', aantal jongeren dat deze verenigingen bereiken (voorbeelden zijn scouting, 

speeltuinverenigingen, jeugdraden) 

- Voorlichtingsactiviteiten Jongeren Informatie Punt Haarlemmermeer over onderwerpen die jongeren 

interesseren, aantal contacten JIP en aantal bezoekers website 

- Aantal en type uitgevoerde activiteiten per brede schoollgebied 

- Deelname aantal kinderen en aantal kinderen op de wachtlijst per activiteit 

Effecten 

- Sportdeeiname, sportlidmaatschap, cultuurbezoek, vrijetijdsbesteding, bezoek aan verenigingen en 

organisaties, vrijwilligerswerk (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

- Tevredenheid over speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de buurt (Bron: Jeugdenquête 

Haarlemmermeer) 

- Mate waarin er in de buurt leuke dingen voor jongeren worden georganiseerd (Bron: E-movo) 

- Plekken die jongeren missen in hun buurt (Bron: E-movo) 
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Doelstelling 

- Jongeren zijn maatschappelijk en politiek betrokken 

Activiteiten 

- Jongereninitiatieven worden ondersteund 

- Jongeren geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente 

Prestaties 

- Bereik aantal jongeren met projecten en adviestrajecten 

- Aantal jonge vrijwilligers dat helpt bij activiteiten in de jongerencentra 

- Aantal gevraagde en ongevraagde adviezen 

- Eerste kiesgerechtigden worden middels een flyer gestimuleerd naar de stembus te gaan tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen 

Effecten 

- Jongeren die vrijwilligerswerk doen (Bron: Jeugdenquête Haarlemmermeer) 

Doelstelling 

- De onderlinge tolerantie tussen jong en oud over het gebruik van de openbare buitenruimte wordt 

vergroot 

Activiteiten 

- Aanbod realiseren van intergenerationele en integratieactiviteiten 

- Campagne 'Wij maken het verschil' 

- Zie ook Uitvoeringsprogramma Veiligheid, onder 'Openbare ruimte' 

Prestaties 

- Bereik aantal tienersljongeren en volwassenen met projecten 'Verhalenkabinet' 

- Mobiel team betrekt omwonenden op hotspots/hangplekken 

Effecten 


