
 

 

 

 

Geacht college, 

 

In de kader stellende beleidsnota “Samen voor Jeugd” wordt aan de hand van de 

acht elementen van de kansencirkel beschreven welke ambities de gemeente 

Haarlem wenst voor haar kinderen en jongeren. Het gaat hierbij om gehoord 

worden, erbij horen, verantwoordelijkheid nemen, actief zijn, zich kunnen 

ontwikkelen, gezond zijn, een thuis hebben en veilig zijn. Op basis van deze 

beleidsnota is het uitvoeringsprogramma jeugdbeleid ontwikkeld. 

 

De participatieraad complimenteert de gemeente met dit veelomvattende - in 

samenspraak met vele partners – opgestelde Uitvoeringsprogramma. 

 

Algemene reactie 

1. Dekkend aanbod 

In een toelichtend gesprek is aangegeven dat in deze notitie niet al het aanbod is 

opgenomen, maar dat met name de focus is gelegd op die onderdelen die om 

ontwikkeling vragen. 

 

De activiteiten die genoemd worden, zijn niet altijd dekkend voor alle doelgroepen 

binnen het jeugdbeleid. Voor sommige doelgroepen (Licht Verstandelijk Beperkte 

jongeren en jongeren met een migratie achtergrond) is een onvoldoende dekkend 

aanbod in de actieprogramma’s opgenomen. 

Niet duidelijk is daarom, welke voorzieningen tot het standaard aanbod behoren en 

hoe de koppeling wordt gemaakt tussen het standaard aanbod en de activiteiten van 

het uitvoeringsprogramma. 

 

2. Kansencirkel 

Alle doelen en activiteiten zijn geclusterd volgens de acht elementen van de 

Kansencirkel, een model waarin verschillende elementen zijn opgenomen die een 
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rol spelen in het leven van een kind. Uitgangspunt is het principe dat je de hele 

gemeenschap nodig hebt om een kind op te voeden met als doel dat Haarlemse 

kinderen gezond en veilig opgroeien, dat zij hun talenten, kennis en vaardigheden 

kunnen ontwikkelen. Ze doen mee in de samenleving en leveren daar een positieve 

bijdrage aan. Dit mooie uitgangspunt verdient op het gebied van implementatie nog 

wel enige aandacht en inzet. 

 

3. Transitie jeugdhulp en transformatie 

De verandering ingezet in 2014 in systemen en cultuur bracht een enorme opdracht 

aan gemeente en partners met zich mee om kinderen, jongeren en hun ouders beter 

te ondersteunen. Deze uitdaging biedt mogelijkheden en kansen om daadwerkelijk 

integraal samen te werken. Dit vraagt om, mede in het licht van de ontwikkelingen 

en voorstellen betreffende de sociale basis, een heldere regie en om het afzien van 

organisatiebelang. Dat gezegd hebbende wijst de Participatieraad nogmaals op 

eerdere adviezen waarin is aangedrongen op integratie van de CJG teams in de 

Sociaal Wijk Teams, omdat een gezin, een plan, een regisseur uitgangspunt moet 

zijn. 

 

Reacties en adviezen op elementen 

2. Gehoord worden 

We zijn enthousiast over de ontwikkelingen van een gedragen plan. Het is 

belangrijk dat zorgvragers en betrokkenen bij de situatie echt eigenaarschap 

ervaren. 

 

3. Erbij horen 

Genoemde activiteiten lijken onvoldoende dekkend voor specifieke groepen; 

kinderen met een migratie-achtergrond, LVB jongeren en de LHBTI jongeren. 

 

4. Kunnen ontwikkelen 

Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar niet voor ieder kind is de toegang tot 

onderwijs vanzelfsprekend. In de praktijk blijkt dat een chronische ziekte, een 

handicap, psychische problematiek of cultuurverschillen flinke uitdagingen kunnen 

geven. 

 

Samenwerking CJG-scholen:  

Kernteam; de Participatieraad pleit voor laagdrempelige beschikbaarheid van CJG-

professionals voor de scholen. Kernwoorden zijn hierbij: flexibiliteit, inzet op 

preventie, maatwerk, beschikbaarheid, opschalen wanneer nodig.   

 

Belang van interculturele vaardigheden: 

Interculturele vaardigheden zijn van groot belang bij het overbruggen van 

cultuurverschillen en het bieden van de juiste zorg. Hoewel de gemeente Haarlem 

dit type zorg (Sensa zorg) heeft ingekocht, blijken vele CJG-coaches hiermee niet 

bekend. De Participatieraad pleit voor kennis-verbreding op dit terrein omdat dit 

van groot belang is voor zowel nieuwkomers, maar ook voor kennismigranten 

(expats). 

 

 

 



 

 

 

 

Vereenvoudiging van financiering en sturing op zorg: 

Het onderzoek naar vereenvoudiging financiering en sturing op zorg in cluster 3 

scholen is een noodzakelijke en toe te juichen ontwikkeling. De Participatieraad 

gaat gaan ervan uit, dat de uitkomsten van dit onderzoek ook worden toegepast op 

andere types van SO onderwijs. Wij willen graag hierover geïnformeerd worden.   

 

Jeugdzorg- hulp op bovenregionale voorzieningen: 

Met de komst van de transitie heeft iedere gemeente/wijk een eigen CJG team. Dit 

levert nog steeds problemen op voor een goede samenwerking tussen onderwijs en 

jeugdhulp en zorg ten bate van kinderen die onderwijs ontvangen op (Speciale) 

scholen die regionaal werken. De participatieraad vraagt hier nadrukkelijk aandacht 

voor. 

 

5. Gezond zijn 

De indicatoren die benoemd worden zijn de indicatoren die de GGD gebruikt. 

De Participatieraad pleit voor een actualisering hiervan, te denken valt aan andere, 

nu veel gebruikte zeer verslavende middelen zoals GHB en lachgas en om ook 

game-verslaving toe te voegen aan de indicatoren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Participatieraad Haarlem,  

 
Ruth Nelemaat 

Voorzitter Participatieraad Haarlem  

 


