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Geachte raad, 
 

 
 

 

 

Wij ontvingen uw advies van 30 oktober jl. inzake de Beleidsnotitie Jongerenwerk. Hartelijk 

dank daarvoor. 

 

De Beleidsnotitie Jongerenwerk is kaderstellend en geeft richting aan het Jongerenwerk in 

Boxtel voor de komende jaren. We zijn het met u eens dat diverse onderwerpen nog nader 

moeten worden uitgewerkt. Een gedetailleerde tijdsplanning zal daarom nog worden opgesteld. 

 

Hieronder zullen wij puntsgewijs toelichten op welke wijze wij uw advies hebben betrokken in 

onze besluitvorming. De nummering correspondeert met de nummering van uw advies. 

 

1. Wij hebben oog voor de kwetsbaarheid in de uitvoering. Alle professionals rondom de 

jongeren zullen als één multidisciplinair team moeten gaan samenwerken. De 

aansturing van dit team wordt belegd bij een coördinator Jeugd. We hebben naar 

aanleiding van uw advies hierover nog een verduidelijkende passage in de notitie 

opgenomen. 

2. Aan de notitie is een globale uitvoeringsagenda toegevoegd. U stelt terecht dat een 

plan van aanpak niet gemist kan worden. Dit betreft echter uitvoering en geen beleid. 

Om die reden nemen we een plan van aanpak niet op in de beleidsnotitie maar zal dit in 

een afzonderlijk document een plaats krijgen; 

3. We zijn het met u eens dat afstemming met het regulier onderwijs van groot belang is. 

Dit is echter nu al de praktijk. De jongerenwerkers zijn op de scholen zichtbaar 

aanwezig op vaste dagen en tijden in de week. Ook het Schoolmaatschappelijk Werk 

heeft een plaats op de middelbare scholen. Dit is niet nieuw, en daarom niet 

nadrukkelijk belicht in de beleidsnotitie. We willen hier niettemin aandacht voor houden. 

Ook het aanbod binnen de Jongerenacademie zal moeten aansluiten (en niet moeten 

overlappen) met het aanbod binnen het regulier onderwijs. Naar aanleiding van uw 

advies hebben we dit in de notitie nog specifiek benoemd. 



 

 

4. De overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is inderdaad niet 

uitgebreid belicht. Om deze overgang voor kinderen soepel te laten verlopen is in de 

zomer van 2017 voor het eerst een zomercursus “van primair onderwijs naar voortgezet 
onderwijs” aangeboden. Deze krijgt naar verwachting een structureel vervolg. Naar 

aanleiding van uw advies hebben we deze cursus nog als voorbeeld in de notitie 

verwerkt. 

5. De gewenste doorzettingsmacht van de jongerenwerker is in een nieuwe versie van de 

notitie verder uitgewerkt. Dit heeft ook te maken met het verder integraal werken binnen 

het Sociaal Domein gemeentebreed en “vertrekken vanuit de vraag van de jongere”. 
6. U stelt terecht dat het meten van de effectiviteit in een plan van aanpak een cruciale 

plaats in moeten nemen. We zullen effect indicatoren opnemen in ons plan van aanpak 

en deze vertalen naar de opdracht van de diverse partners; 

7. De beleidsrichting voor de doelgroep jongeren met een migratie-achtergrond is helder. 

De ambities met betrekking tot deze groep worden in een afzonderlijke opdracht 

geformuleerd; 

8. De Jongerenacademie wordt hier als één van de uitvoeringsinstrumenten van de 

nieuwe beleidsrichting gepresenteerd. De opzet en vormgeving van de 

Jongerenacademie is een uitvoeringsvraagstuk en wordt in een afzonderlijk plan van 

aanpak beschreven; 

9. In de doorontwikkeling van het Jongerencentrum en de Jongerenacademie staat het 

uitgangspunt van “voor en door” jongeren centraal. 
 

Wij waarderen uw betrokkenheid in deze en danken u voor uw advies binnen deze korte 

termijn. 

 

Voor vragen over deze brief kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de heer  

R. van der Aa (telefoon (0411) 65 5857 of per e-mail: r.vd.aa@mijngemeentedichtbij.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

 

Gerard Schönfeld 

Teammanager Sociale Beleidsontwikkeling 


