Boxtel 30-10-2017

Geachte heer van de Aa,
Op 19 oktober ontvingen wij via Sabine van Vlerken de tweede conceptversie van de
beleidsnotitie Jongerenwerk. Met daarbij het verzoek om voor 1 november te reageren. Deze
termijn is voor de adviesraad sociaal domein te kort om een breed gedragen advies uit te
brengen. Wij bespreken onze adviezen maandelijks op onze plenaire vergaderingen, een
termijn van twee weken past hier niet in.
Het beleidsstuk is nu gelezen door de portefeuillehouders Jeugd en zij zijn verantwoordelijk
voor deze reactie.
Wij willen u complimenteren voor de positionering die u heeft gekozen van het Jongerenwerk
in Boxtel. De aansluiting bij het lokale beleidsplan Jeugdhulp en de focus op een bredere en
preventieve aanpak is een krachtige positionering van het jongerenbeleid. Op deze manier
krijgt het jongerenwerk kans om zich stevig te wortelen in de Boxtelse samenleving.
Ook hebben wij een aantal opmerkingen/vragen over de notitie. Wij vragen u dan ook
hiervan kennis te nemen en waar mogelijk, op te nemen in de beleidsnotitie.
1. De beleidsnotitie is ambitieus qua aanpak. Het takenpakket van de betrokken

2.

3.

4.

5.

6.

medewerkers wordt verbreed. Voor zover wij dit kunnen lezen moet dit gebeuren
met dezelfde formatie. In onze ogen is dit een punt van zorg. De kwetsbaarheid van
de uitvoering van het jongerenwerk wordt hiermee verhoogd.
Een plan van aanpak met een tijdspad qua uitvoering ontbreekt aan het beleidsstuk.
Aangezien het een omvangrijk stuk is met veel ambities lijkt een plan van aanpak ons
onontbeerlijk.
In het gehele stuk, met name bij de ontwikkeling van de Jongerenacademie, missen
we de link met het reguliere onderwijs. Onderwijs is een belangrijke vindplaats van
jongeren die dreigen uit te vallen of die problemen hebben waarbij het jongerenwerk
preventief kan ondersteunen. Nauwe contacten en structureel overleg met het
onderwijs lijkt ons een basisvoorwaarden voor het vormgeven van de ambities van
dit beleidsplan
Ook de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is onderbelicht in
deze nota. Voor veel kinderen een moeizame switch die vanuit preventie aandacht
verdient, zeker in relatie tot jeugd met een migratie achtergrond.
U noemt dat de jongerenwerker meer doorzettingsmacht moet krijgen. Het is voor
ons totaal onduidelijk op welke onderwerpen en op welke wijze deze
doorzettingsmacht verleend gaat worden.
Het bevreemdt ons enigszins dat de indicatoren over de effectiviteit van de inzet
geen onderdeel zijn van deze beleidsnotitie. Het meten van de effectiviteit zijn zou in
een plan van aanpak een cruciale plaats in moeten nemen.

7. Wij hebben zorg over het bereiken van jongeren met een migratie-achtergrond. In dit

beleidsstuk lezen wij in de preventieve context te weinig concrete ambities rondom
dit thema.
8. Het starten van een Jongerenacademie vinden wij een prima initiatief maar
tegelijkertijd ook erg pretentieus. Een wat meer concrete onderbouwing van de deze
academie missen we in deze notitie.
9. Heel mooi dat in de start van dit traject jongeren betrokken zijn door hen te
bevragen op wat zij wensen voor B-town. En wat zijn nu verder de plannen bij het
positioneren van jongeren en hen betrekken bij dat wat voor- en volgens hen gedaan
moet worden?
Wij zijn benieuwd naar uw reactie op bovenstaande zaken.
Met vriendelijke groet,
Riesje Paulissen
Mirjam Brussée
Portefeuillehouder Jeugd ASD Boxtel

