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Bijlage(n) Geen 
onderwerp Jeugdonderzoek: programma en frequentie 

Geachte heer, mevrouw, 

In de begratingsraad van 15 november 2012 zijn vragen gesteld over de frequentie van de 

jeugdomnibus. Wij hebben u toen reeds gemeld dat we de frequentie van een 

jeugdpublicatie zouden verhogen van zes naar vier jaar. Met deze brief willen wij u nader 

informeren over de kwaliteitsslag die wij de afgelopen jaren hebben ingezet in het onderzoek 

naar kinderen en jongeren in onze gemeente. Onze ambitie is namelijk om zowel frequenter 

als meer en betere kennis te genereren over de situatie van onze jeugd. Met de nieuwe 

aanpak zorgen we voor continue kennisvergaring op kwalitatief hoog niveau, zijn we flexibel 

in het vaststellen van de onderzoeksonderwerpen én hanteren we altijd de meest geëigende 

onderzoeksmethode. 

Sinds wij in 2006 met een gemeentelijk onderzoeksprogramma werken, behoort 'jeugd' tot 

één van onze strategische onderzoeksthema's. Dit houdt in dat onze onderzoeksafdeling 

continu gegevens en kennis over de jeugd verzamelt, interpreteert en ontsluit. Dit gebeurt 

door uiteenlopende methoden in te zetten: 

1. analyse van registratiegegevens (aantal vroegtijdige schoolverlaters); 

2. interviews metjongeren (bijvoorbeeld over hun behoeftes in de openbare ruimte) én 

3. grootschalige enquêtes (bijvoorbeeld tijdsbesteding, verveling, etc.). 

Deze programmatische manier van werken heeft de kwaliteit van onze lokale kennis over 

jeugd de afgelopen zes jaar aanzienlijk verbeterd. Het heeft het onderzoek bovendien 

efficiënter gemaakt 
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In de jeugdpublicatie van 2009 werd dit deels al zichtbaar. Deze publicatie was niet langer 
-zoals eerdere jeugdomnibussen-een verslag van allerhande vragen die aan jeugdigen 

via een grootschalige enquête waren voorgelegd, maar ging dieper in op één thema (in 2009 
was dit tijdsbesteding) en bood naast allerlei gegevens ook analyses over de beleving van 
de openbare ruimte, demografische ontwikkelingen in de uiteenlopende type wijken etc. 

Kortom, deze multi-aanpak levert ons meer en betere kennis en informatie op om 
gefundeerd beleid te ontwikkelen dan alleen een grootschalige enquête eens in de zes jaar. 

Resultaat van de nieuwe aanpak ten opzichte van de oude: frequenter onderzoeksresultaten 
over de jeugd, een trendrapport om de situatie van onze jeugd met die van andere 

Nederlandse jongeren te kunnen vergelijken én een betere en efficiëntere inzet van 
onderzoeksmethoden en -middelen . Daar waar de vraagstelling het vereist zal een enquête 
worden uitgezet, daar waar een andere methode adequater en efficiënter is, zal dat onze 
voorkeur genieten 

Hieronder het overzicht van onderdelen een frequentie van ons lokaal onderzoek naar de 
Haarlemmermeerse jeugd: 

1. Een jaarlijks Haarlemmermeers trendrapport over trends en ontwikkelingen in thema's, 

zoals: demografie, werk en inkomen, huishoudsituatie, onderwijs en tijdsbesteding, 

waarin we onze gemeente vergelijken met de landelijke situatie. Registratiegegevens van 
de gemeentelijke basisadministratie, allerlei instellingen en het CBS vormen hier de 

belangrijkste bronnen. In dit trendrapport zal ook aandacht worden besteed aan de 
prognoses. Dit laatste is o.a. relevant om de ontwikkeling van uiteenlopende 
leeftijdsgroepen in de verschillende wijken op tijd waar te kunnen nemen, zodat we 
kunnen anticiperen op veranderende eisen aan de openbare ruimte en mogelijke 
jeugdoverlast voor kunnen zijn. 

2. Relevante wetenschappelijk publicaties over jeugd en onderwijs van uiteenlopende 

kennisinstellingen en adviesraden worden samengevat en vertaald naar de 

Haarlemmermeerse situatie. Deze samenvattingen zijn toegankelijk voor iedereen en 
verschijnen regelmatig op onze website ( 2 á 3 maal per jaar). 

3. Jaarlijks zal één onderzoeksthema worden uitgediept. De methode zal afhankelijk van het 
onderzoeksthema variëren. Dit jaar doen we onderzoek naar Kinderen in armoede. 
Ouders, kinderen en hulpverleners worden voor dit onderzoek geïnterviewd. Wanneer het 
onderwerp enquêteonderzoek vereist zullen we uiteraard een enquête uitzetten. 

4. Gedurende het jaar verzamelen we eveneens continu gegevens om ons 
beleidsinspanningen te kunnen volgen. 

De resultaten van bovenstaande onderzoeken en rapporten zullen eens in de vier jaar 
(eenmaal per collegeperiode) worden gebundeld tot één overziehtspublicatie over de 
jeugd. De eerstvolgende zal in 2015 verschijnen. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de kwaliteitsslag in onze 
programmatische aanpak van het onderzoek naar de situatie van de Haarlemmermeerse 

kinderen en jongeren. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, de 


