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Inleiding
Voor u ligt het uitvoeringsprogramma jeugd 2013. I n 2008 is het beleidskader 'Samenspel voor jeugd
in Emmen' vastgesteld en aan de gemeenteraad verstuurd. Dit uitvoeringsprogramma is een verdere
uitwerking van het genoemde kader.
Met het beleidskader is de basis gelegd voor het jeugdbeleid in Emmen voor de periode 2008 tot 2020.
Dit uitvoeringsprogramma dient als jaarlijkse vertaling van het beleidskader naar de activiteiten die in
2013 worden uitgevoerd om de langetermijndoelstellingen te realiseren.
Het beleidskader bestaat uit drie programmalijnen, te weten:
1) Talentontwikkeling en participatie
2) Gezondheid en steun bij opgroeien en opvoeden
3) Bescherming en veiligheid
Hieraan ligt de overkoepelende visie ten grondslag:

Emmen wil hoogwaardige en voldoende ontwikkelingskansen bieden aanjeugdigen. Alle
kinderen en jongeren moeten de kans krijgen zich te ontplooien tot vrije en verantwoordelijke
burgers, die een bijdrage leveren aan een open democratische samenleving.
In dit uitvoeringsprogramma is per programmalijn beschreven wat het doel is, welke resultaten in
2013 worden nagestreefd en welke activiteiten bijdragen aan het behalen van de beoogde resultaten.
Daarbij wordt voor de verdere uitwerking van resultaten en activiteiten verwezen naar diverse stukken.
De uitvoering van het jeugdbeleid ligt voor een groot deel bij externe organisaties. Om het ontstane
draagvlak te borgen, is ook het uitvoeringsprogramma jeugd in samenwerking met maatschappelijke
partners en andere belanghebbenden opgesteld. De resultaten die in dit plan zijn opgenomen, worden
gedeeld door de maatschappelijke partners.
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Samenhang
De komende jaren verandert er veel in het gemeentelijke sociale domein. Gemeenten krijgen door de
overheveling van de Jeugdzorg, de decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding naar de Wmo,
Passend Onderwijs en de Participatiewet veel nieuwe taken en bevoegdheden.
De drie grote decentralisaties, de begeleiding uit de AWBZ, de Participatiewet en de Jeugdzorg, zijn
alle drie gebaseerd op hetzelfde uitgangspunt: de begeleiding en ondersteuning voor hen die dat nodig
hebben, moet anders ingericht worden. Dichtbij de burger, in samenhang met andere voorzieningen
(één gezin, één plan) en gebaseerd op de eigen kracht van de burger en zijn omgeving. Op basis van
deze principes wordt het nieuwe jeugdzorgstelsel opgebouwd, aansluitend op de principes vanuit de
WMO, zoals verwoord in het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2012-2016. De
gemeentelijke missie en doelstellingen voor jeugdigen, zoals verwoord in het beleidskader jeugdbeleid
2008-2020, op de terreinen talentontwikkeling en participatie, gezondheid en steun bij opgroeien en
opvoeden en bescherming en veiligheid, liggen hier ook aan ten grondslag.
Ook wordt aangesloten op de keuzes die het Rijk al heeft gemaakt, zoals verwoord in de Bestuurlijke
Afspraken 2011-2015 tussen het Rijk, IPO en VNG, de beleidsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind
buitenspel' en de transitieagenda Jeugdzorg van het Rijk, IPO en VNG.
Op basis van het regeerakkoord en bestuurlijke afspraken heeft het Rijk een aantal keuzes gemaakt,
die de uitgangspunten vormen voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe stelsel voor ontwikkeling,
ondersteuning en zorg voor jeugd, in samenhang met andere lokale voorzieningen voor jeugdigen.
Samenhang tussen verschillende beleidsterreinen en ook interactie met de Emmer jeugd en andere
externe betrokkenen. De afgelopen jaren is daarom bij het opstellen van beleid constante aandacht
geweest voor het thema jeugd. Ook heeft er bij het opstellen van het beleidskader intensief overleg
plaatsgevonden met het werkveld. Dit heeft geleid tot het voorliggende uitvoeringsprogramma. De
jeugd betrekken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is een ontwikkelpunt voor 2014. Het
Digitaal Jongeren Platform, het Jeugdparlement en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn goede
kanalen om het contact met jongeren bij de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma jeugd
verder te verbeteren.
In de afgelopen tijd is bij verschillende beleidsterreinen expliciet aandacht geweest voor het
jeugdbeleid. Daarmee is het beleid een integraal onderdeel geworden van de beleidsontwikkeling in de
gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de 'Kaders Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014' en daarbij
horende 'Veiligheidsprogramma 2013/2014', 'de Lokale Educatieve Agenda 2013', 'het plan van
aanpak jeugdwerkloosheid' en het beleidsplan 'Ieder kind doet mee', dat binnenkort ter besluitvorming
aan het college van Burgemeester en Wethouders wordt voorgelegd.
In dit document is per programmalijn beschreven wat de belangrijkste resultaten, doelen en
activiteiten zijn voor 2013.
De overzichten geven de hoofdlijnen en prioriteiten aan, voortvloeiend uit het beleidskader jeugd
2008, en hebben niet de intentie volledig te zijn.
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1. Talentontwikkeling en participatie
In het beleidskader jeugdbeleid 'Samenspel voor Jeugd in Emmen' is voor de programmalijn
talentontwikkeling en participatie een ambitie beschreven.
Deze ambitie is verder uitgewerkt in een
aantal doelstellingen op het gebied van
onderwijs, Brede School, werk en
openbare ruimte. Verder richt de
gemeente zich voor deze programmalijn
op kunst en cultuur en in alle leefgebieden
het voorkomen van sociale uitsluiting.

Ambitie: Emmen wil een stimulerend
leefklimaat bieden waarin jeugdigen met plezier
hun talenten kunnen ontwikkelen, waardoor
jeugdigen goed voorbereid zijn op de toekomst
en hun steentje kunnen bijdragen aan de
maatschappij als betrokken burgers.

In de visie van de gemeente Emmen staat het kind centraal. I n 2013 wordt voortgebouwd op bestaande
lokale ontwikkelingen, maar ook landelijk staat er in 2013 heel wat te gebeuren.
In het kader van de bestuursafspraken voorschoolse voorzieningen wordt gebouwd aan
laagdrempelige, hoogwaardige en wijk- en dorpsgerichte peuterarrangementen. Deze moeten onder
andere leiden tot hogere taaiopbrengsten, waarmee ieder kind een goede start kan maken en
aansluiting vindt bij het taalonderwijs in het primair onderwijs.
De kerngroepen 'Brede School' vervullen in 2013 een belangrijke coördinerende rol
als het gaat om de ontwikkelingskansen van kinderen. Dit doen zij door te werken aan de versterking
van de sociale infrastructuur van wijken en dorpen, vanuit de aanpak 'preventief en vroegtijdige
signalering van achterstanden en sociale omgeving'. I n 2013 wordt een convenant ondertekend tussen
schoolbesturen en de gemeente, waarbij verbindingen worden gezocht om kinderen en ouders te
ondersteunen aansluiting te houden bij de doorgaande ontwikkeling waarin talenten worden benut.
De doorgaande leerlijn en ontwikkelingslijn zijn ondersteunend aan leren, groeien en
talentontwikkeling. E r is nog veel winst te behalen bij goede overdrachten waarin de ontwikkeling en
de op maat gesneden ondersteuning van het kind centraal staat.
Ouders spelen een belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol in de opvoeding van het kind en moeten
meer dan tot op heden worden uitgenodigd om te participeren in dit proces. Overdrachten vanaf het
consultatiebureau tot en met de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt, hebben de aandacht van
de gemeente Emmen. Daarnaast is het van belang dat er ook een doorgaande leerlijn is waarin de
verschillende onderwijsinstellingen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO) goed op
elkaar zijn afgestemd. Daarvoor is samenwerking met de voorschoolse voorzieningen en alle
onderwijsinstellingen van belang. De gemeente Emmen ziet daarom de onderwijsinstellingen, juist in
2013, als partners in het bieden van een goed ontwikkelingsklimaat aan de jeugd van Emmen. Door
het overleg met de onderwijspartners en de jaarlijkse lokale educatieve agenda, wordt gezamenlijk de
schouders gezet onder een goed ontwikkelingsklimaat voor de jeugd van Emmen.
In 2013 wordt door scholen voor primair en voortgezet onderwijs, in nieuwe
samenwerkingsverbanden, gewerkt aan de uitvoering van de landelijke wetgeving Passend Onderwijs.
Hierbij is het uitgangspunt dat 'onderwijs nabij' de voorrang verdient, dat samenwerkingsverbanden
zelf de ondersteuningsmiddelen gaan verdelen en daarmee de groei van het speciaal onderwijs gaan
beteugelen. Het fenomeen 'thuiszitten' is na invoering niet meer mogelijk. Samenwerkingsverbanden
hebben hiervoor de verantwoordelijkheid en middelen ter beschikking voor extra ondersteuning. Van
schoolbesturen wordt verwacht dat zij hun beleid afstemmen op het bredere jeugddomein, dat zelf ook
volop in beweging is.
Scholen worden geconfronteerd met een spanningsveld tussen enerzijds te werken aan
rendementstoename en excellentie en anderzijds aan passend onderwijs. De gemeente Emmen voelt
zich volop betrokken in dit proces. In 2012 is de nieuwe subsidieregeling 'regionale aanpak Voortijdig
Schoolverlaten' en prestatiesubsidie voor het voortgezet Onderwijs van start gegaan. De
schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en MBO en de gemeente Emmen hebben daarvoor een
convenant ondertekend, waarin de samenwerking wordt geregeld tot en met het jaar 2015. Deze
maatregelen worden uitgewerkt om voortijdig schoolverlaten verder te bestrijden.
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We beleven momenteel een forse toename van de jeugdwerkloosheid. Bedroeg de jeugdwerkloosheid
in 2011 nog 9,8 procent, in januari 2013 is het al 15 procent. In januari was 7,5 procent van de totale
beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid slaat extra hard toe bij schoolgaande jongeren op zoek
naar een stage of leerwerkbaan, jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een niet-westerse
achtergrond.
De jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Drenthe is tussen 31 december 2012 en 31 januari 2013
met 200 personen toegenomen. Een stijging van n96 in één maand tijd. E e n dergelijke explosieve
stijging is nog niet eerder vertoond. Ten opzichte van medio 2009 (bij de start van het Actieplan
Jeugdwerkloosheid), is het aantal werkloze jongeren met 57^6 toegenomen tot 2.051 (zie figuur) 1
bijlage. De stijging onder jongeren is traditioneel het heftigst omdat zij op flexibelere contracten
werken dan ouderen op de arbeidsmarkt.
1

De nieuwe regeling voor cultuureducatie 'Cultuuronderwijs Met Kwaliteit' wordt samen met de
provincie Drenthe vormgegeven. De rol van het lokale onderwijs wordt groter en die van de gemeente
kleiner. Scholen bepalen cultuureducatiebeleid binnen hun eigen visie. Op basis van hun eigen beleid
kunnen zij aanvragen indienen voor deze regeling. I n samenwerking met de provincie Drenthe is een
aanvraag systematiek ontwikkeld die in 2013 in gebruik wordt genomen en waarin de gemeente
Emmen faciliteert.

H o o f d t h e m a : een s t i m u l e r e n d l e e f k l i m a a t e n t a l e n t o n t w i k k e l i n g
Doelen:
» Alle kinderen krijgen de kans om kennis te maken met kunst en cultuur en hun talenten te
ontwikkelen;
» Vraag en aanbod van kunst en cultuur voor jongeren wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd;
» E r is een doorgaande leerlijn cultuureducatie in het primair onderwijs en de onderbouw van het
voortgezet onderwijs.
Resultaten
CQ binnenschools:
»
CQ bereikt ioo96 van de kinderen zes keer
in de totale loopbaan van het primair
onderwijs;
»
CQ bereikt 8o96 van de jongeren drie keer
in de totale voortgezet onderwijs
loopbaan.
CQ buitenschools:
»
CQ bereikt ĄOX van de kinderen 4-12 jaar
zes keer;
»
CQ bereikt 40^6 van de kinderen 12-18
jaar.
Jongeren ontvangen cultuurles en coaching op
hun niveau en in doorlopende ontwikkelingslijn.

Indicatoren
» Het percentage kinderen dat in de totale
loopbaan van het primair onderwijs
minimaal zes keer is bereikt.
» Het percentage jongeren dat in de totale
loopbaan van het voortgezet onderwijs
minimaal drie keer is bereikt.
«
»

»
»

Het percentage kinderen 4-12 jaar dat
minimaal zes keer door CQ is bereikt.
Het percentage kinderen 12-18 jaar dat
minimaal zes keer door CQ is bereikt.
Het aantal jongeren dat cultuurlessen heeft
ontvangen.
Het aantal jongeren dat coaching heeft
ontvangen.

H o o f d t h e m a : hoge t a a i r e s u l t a t e n
Doelen:
- De taaiopbrengsten blijven in stijgende lijn zoals ingezet in het taalbeleid gevoerd in het Masterplan
Taal;
- Laagdrempelige, hoogwaardige, wijk en dorpgerichte peuterarrangementen die leiden tot een
verbetering van de score van taalresultaten aan het eind van groep 2.
Resultaten
E r is een specifieke vraag gesteld richting de
'Drentse Onderwijsmonitor' voor monitoring van
alle taalresultaten.

1

Indicatoren
Alle scholen participeren in de 'Drentse
Onderwijsmonitor'.

Plan van aanpak jeugdwerkloosheid
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De 'Drentse Onderwijsmonitor' wordt als
instrument ingezet en is aangepast aan de lokale
vraag uit Emmen.
Het taalresultaat voorschools is in de
bestandsopname van de inspectie gewaardeerd op
niveau 3.
E r worden in 2013 prestatie-indicatoren
afgesproken door alle partners in overleg met
onderwijsinstellingen en getoetst aan de
inspectienormen.
De taalresultaten worden gemonitord, geëvalueerd
en jaarlijks aangeleverd aan de schoolbesturen, die
de gezamenlijke opbrengst in het
deelkoepeloverleg toetsen aan de voor dat jaar in
de Lokaal Educatieve Agenda benoemde prestatieindicatoren.
De pedagogisch medewerkers van de voorschoolse
voorzieningen zijn getoetst op taalniveau 3F.
Eind 2013 is 4 F T E beschikbaar voor de, door
HBO-ers ingevulde, functie 'coach on the job'.
E r wordt een inspirerende bijeenkomst
georganiseerd over kennisdeling en
kennisverrijking (voor alle schoolniveaus)
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De score van de eindresultaten groep twee is
verbeterd.
De taaiopbrengsten blijken bij evaluatie in stijgende
lijn op alle onderwijsniveaus.
De prestatie-indicatoren zijn voorhanden en
getoetst aan de inspectienormen.

De taaiopbrengsten 2013 zijn inzichtelijk en
beschikbaar.

Bekend is hoeveel pedagogisch medewerkers van de
voorschoolse voorzieningen voldoen aan taalniveau
3F
Het aantal F T E beschikbaar voor de functie 'coach
on the job'.
» De bijeenkomst is georganiseerd en
gehouden.
« Deelnemers hebben de bijeenkomst ervaren
als inspirerend, hebben hun kennis verrijkt
en kunnen delen.

H o o f d t h e m a : d o o r l o p e n d e l e e r l i j n e n e n het v o o r k o m e n v a n v o o r t i j d i g s c h o o l v e r l a t e n
Doelen:
» Kwalitatief goede en zorgvuldig afgestemde doorgaande leerlijnen en overdrachten met, voor de
leerling, relevante informatie op alle doorgaande leerlijnen;
»
In de ontwikkeling Passend Onderwijs wordt de samenwerkingsagenda gemeenten en
schoolbesturen bepaald en wordt voortgebouwd op bestaande resultaten van samenwerking en
overleg;
»
Schooluitval op het MBO en het voortgezet onderwijs neemt verder af;
« Thuiszitten en zeer langdurig verzuim wordt niet meer geaccepteerd. Ziekteverzuim wordt
gezien als eventueel signaal en krijgt extra aandacht.
Resultaten
De projecten rondom voortijdig schoolverlaten
2012-2015 leiden tot een verdere daling van het
aantal schoolverlaters op het MBO en het
voortgezet onderwijs.
E r zijn ondersteuningsarrangementen ontwikkeld
en er is aansluiting bij de hulpverlening van het
CJG.
Intergrip, als instrument, wordt volledig ingevuld
door alle scholen in het voortgezet onderwijs.
De Lokaal Educatieve Agenda wordt uitgevoerd
door de samenwerkende organisaties en gemeente
en er zijn prestatie-indicatoren benoemd.

Indicatoren
Het aantal schoolverlaters en het schoolverzuim
volgens de DUO monitor.

De ondersteuningsarrangementen zijn beschreven
en beschikbaar voor het samenwerkingsverband en
de gemeente.
Uit het monitoringsrapport van de provinciale
stuurgroep blijkt dat alle scholen volledig gebruik
maken van Intergrip.
Het aantal thuiszitters.
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Activiteiten
Activiteiten
Onderwijs
Subsidiemaatregel voortijdig
schoolverlaten 2012-2016
Vijf projecten worden
uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de
'stuurgroep VSV', bestaand uit
alle schoolbesturen.

Versterking Regionale Melden Coördinatiepunt op het
MBO

Overstap voortgezet onderwijs
-MBO

Op en afstroomcoaches op
MBO 1.

Toelichting
»

Versterking van het
Regionale Meld- en
Coördinatiepunt op het
MBO
« Overstap voortgezet
onderwijs naar MBO
» Op- en afstroom coachen
op MBO niveau 1
« Aanpak uitval in MBO 3
en 4 door het versterken
van de begeleiding en
ouderparticipatie
«
Plusvoorzieningen
» Verbeteren
exitprocedure. Extra
inzet op de uitbreiding
van RMC spreekuren op
alle MBO locaties
» Het voeren van
preventieve gesprekken
« Voorlichting aan
studieloopbaanbegeleiders over
signalering
» Het stimuleren van
ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie.
»
Samenwerken bij
dreigende uitval
« Het verbeteren van de
dossiervorming, het
vaststellen van
multiproblematiek en
coaching.
» Opstellen van een
handreiking voor
overstappende
risicoleerling
»
Deskundigheidsbevorderi
ng van intakers.
« Minimaal 4 keer per jaar
een kwantitatief en
kwalitatief monitoringoverzicht met betrekking
tot het overstapmoment.
Intensieve begeleidingstrajecten
voor leerlingen niveau 1 t/m 2periode niveau 2 en voor
leerlingen die afstromen richting
de arbeidsmarkt.

Budget
Kosten: onderwijs
Dekking: onderwijs
Uitvoerende partners:
regionale onderwijspartners

Kosten: onderwijs
Dekking: onderwijs
Uitvoerende partners:
regionale onderwijspartners

Kosten: onderwijs
Dekking: onderwijs
Uitvoerende partners:
regionale onderwijspartners

Kosten: onderwijs
Dekking: onderwijs
Uitvoerende partners:
regionale onderwijspartners

Pagina 7

Uitvoeringsprogramma 2013

S a m e n s p e l v o o r J e u g d in E m m e n

Schakelklassen

Activiteiten 'Brede School'

Voorkomen uitval MBO 3 en 4.

Cultuur
Dreumesuurtje en de nationale
voorleesdagen

CQ
Kennismaking tot 18 jaar

Schakelklassen zijn bestemd voor
leerlingen in het primair
onderwijs die te kampen hebben
met taalachterstand. Het doel is
om die leerlingen gedurende een
schooljaar zodanig bij te
spijkeren dat zij daarna in staat
zijn om het onderwijs op hun
eigen niveau te vervolgen. Zij
krijgen gedurende dat schooljaar
intensief taalonderwijs.
Vanuit 20 locaties waar de 'Brede
School' actiefis worden in brede
zin activiteiten georganiseerd en
gefaciliteerd die gericht zijn op de
ontwikkeling van kinderen in
ruime zin. Dit bestaat uit sport-,
cultuur- en educatieve
activiteiten.
Toezicht en maandelijkse
rapportages over aantallen
verzuimers en verbeterpunten.
Concrete acties gericht op de
beginnende verzuimer,
afstemming met leerlingen en
ouders.
Het dreumesuurtje is een
taalactiviteit, waarbij dreumesen
en hun ouders of oppas elkaar
ontmoeten. De activiteiten zijn
gericht op stimulering van de
taalontwikkeling, de motoriek en
de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het jonge kind.
De dreumesuurtjes zijn voor
iedereen vrij toegankelijk. De
Nationale voorleesdagen worden
dit jaar voor de tiende keer
gehouden. Dit jaar deed ongeveer
tachtig procent van alle
kinderdagverblijven en scholen
mee aan de Nationale
Voorleesdagen.
Workshops en kunstprojecten in
het primair onderwijs,
partnerships aangaan met
scholen in het primair onderwijs,
algemene muzikale
vorming/basisoriëntatie "Kies
Muziek",
Cultuurmenu voorstellingen,
Cultuurmenu verdiepingsaanbod,
Brede School 0-12 jaar,
workshops/ kunstprojecten
voortgezet onderwijs,
de kunstontmoetingsdag,
partnerships aangaan met
scholen in het voortgezet
onderwijs.

Kosten: C 44.540,Dekking: onderwijs
achterstandenbeleid
Uitvoerende partner:
openbaar onderwijs

Kosten: C 245.845,Dekking: 'Brede School'
Uitvoerende partner:
20 locaties 'Brede school'

Kosten: onderwijs
Dekking: onderwijs
Uitvoerende partners:
regionale onderwijspartners

Kosten: C 52.782,Dekking: onderwijs
achterstandenbeleid
Uitvoerende partner:
Openbare Bibliotheek Emmen
(OBE)

Kosten: C 283.783,Dekking: kunstzinnige
vorming
Uitvoerende partner:
CQ Centrum voor de Kunsten
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CQ
Talentontwikkeling tot 18 jaar

Algemene muzikale vorming/kies
muziek:
groepsles muziek 0-18 jaar
dansles kinderen 0-18 jaar
groepsles beeldend 0-18 jaar
groepsles theater 0-18 jaar

Kosten: C 530.029,Dekking: kunstzinnige
vorming

Harmonie, fanfare, brassband
kinderen 0-12 jaar

Uitvoerende partner:
CQ Centrum voor de Kunsten
Kosten: C 43.874,Kosten: C 74.610,-

Harmonie, fanfare, brassband
jongeren 12-18 jaar

Dekking: kunstzinnige
vorming

Talentontwikkeling
Presentatie, coaching en
ontmoeting jongeren
12-18 jaar, culturele activiteiten
Jongeren in de wijk

Uitvoerende partner:
CQ Centrum voor de Kunsten
Kosten: C 81.750,Kosten: C 20.800,-

Kosten: C 13.778,Dekking: kunstzinnige
vorming

Cultuurmenu

Korte toelichting

Cultuurmenu is het
cultuureducatieprogramma
voor het primair onderwijs.
Het wordt aangeboden door de
Muzveal, CQ, Bibliotheek
Emmen en CBK Emmen
(platform CVPO). Dit
programma wordt afgenomen
door ongeveer 93^6 van de
basisscholen.

In verband met de nieuwe
rijksregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit wordt het Cultuurmenu
is de huidige vorm waarschijnlijk
voor het laatste uitgevoerd in
seizoen 2012-2013. Voor de
nieuwe regeling maken scholen
individueel plannen en vragen zij
subsidie aan bij de provinciale
stuurgroep.

Uitvoerende partner:
CQ Centrum voor de Kunsten
Kosten:
C 102.657,98

Dekking:

C i02.657,98Programma
Cultuurparticipatie 200-2012.
De gemeente Emmen int van
de scholen een
leerlingbijdrage van C7,-per
deelnemende leerling (ca.
10.000 leerlingen).

Uitvoerende partner:
Platform CVPO
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Poppodium Apollo

Poppodium Apollo is een
Stichting. De stichting heeft ten
doel een volwaardig
podium/centrum te zijn voor
popmuziek en de bijbehorende
uitingen van jongerencultuur. De
stichting realiseert dit door het
organiseren van concerten, het
promoten van muziekcultuur en
het ondersteunen van muzikaal
Nederlands talent.

Kosten: C 20.000,Dekking: raadsamendement
jongerencultuur van
november 2008
Uitvoerende partner:
Stichting poppodium Apollo

Apollo heeft vier teams die
ondersteuning bieden bij de
activiteiten van het podium. De
teams (Fotografie, Streetteam,
Media en DJ's) bestaan uit vooral
jonge mensen uit de gemeente
Emmen die vanuit hun eigen
specialisme een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van
muziekcultuur in de gemeente
Emmen.
Werk
Arrangementen

Leerwerkbanen

Jeugdwerkervaringsbanen

Arrangementen waarin jongeren
die op dit moment geen
mogelijkheden op de
arbeidsmarkt hebben geplaatst
worden bij een reguliere
werkgever (met behoud van
uitkering) met een maximum van
drie maanden. In die tijd worden
deze jongeren door de werkgever
begeleid en ook bepaalde
werkzaamheden aangeleerd.
De bedoeling is dat deze jongeren
ofwel in kunnen stromen binnen
het bedrijf op uit kunnen stromen
via het netwerk van de werkgever.
Jongeren die op het
volgende instroommoment
weer naar school willen en
nu geen regulier betaalde
baan kunnen vinden worden
geplaatst op een
leerwerkbaan (met behoud van
uitkering) in de branche waarin
zij willen gaan leren om alvast
wat werkervaring in die
sector op te kunnen doen.
De inzet van 25 jeugdwerkervaringsbanen, waarbij de inzet
van de gemeente als werkgever
een belangrijke rol speelt.

Kosten: Niet van toepassing
Uitvoerende partner:
Diverse bedrijven

Kosten: Niet van toepassing
Uitvoerende partner:
Diverse bedrijven

Kosten: pro memorie
Dekking: nog niet bekend
Uitvoerende partner:
Gemeente Emmen
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Het Kruiwagenproject

Beroepsbegeleidende leerweg

Jongere wordt gekoppeld aan een
oudere die opereert als mentor en
die zijn/haar netwerken ter
beschikking stelt naar werk. Het
werkgeversteam T D C organiseert
dit.
De beroepsbegeleidende leerweg
is een combinatie van werken en
leren, waarbij de leerling in
dienst van een bedrijf is en
daarnaast een opleiding volgt.

Kosten: pro memorie
Dekking: Training Sc Diagnose
Centrum
Uitvoerende partner:
Training Sr Diagnose Centrum
Kosten: Rijk en bedrijven
Dekking: Rijk en bedrijven
Uitvoerende partner:
Diverse bedrijven

De activiteiten die bijdragen aan het behalen van de resultaten zijn niet alomvattend, verdere
toelichting en beschrijving van activiteiten is terug te vinden in de volgende documenten:
» Lokaal Educatieve Agenda 2013
«
Plan van aanpak convenantuitvoering
«
Projectplan versterking RMC functie
»
Projectplan maatregelen subsidieperiode voortijdig schoolverlaten 2012-2015
» Convenant Brede School
«
Bestuursafspraken G4/G33 - Rijk Effectief benutten van voor- en vroegschoolse educatie en
extra leertijd voor jonge kinderen
«
CQ productenboek 2013/2014
»
Begroting Openbare Bibliotheek Emmen 2013
»
'Naar een Emmens ontwerp voor voorschoolse voorzieningen'
»
'Plan van aanpak jeugdwerkloosheid'
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2. Gezondheid en steun bij opgroeien en opvoeden
Ook voor gezondheid en steun bij opgroeien en opvoeden is in het beleidskader jeugd 'Samenspel voor
jeugd in Emmen' een ambitie beschreven.
De regering Rutte heeft in haar regeerakkoord in
2012 opgenomen, dat de Jeugdzorg moet
integreren tot één stelsel dat ondersteuning op
maat levert aan jeugdigen en gezinnen.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle
jeugd en opvoedhulp voor kinderen, jongeren en
hun opvoeders.

Ambitie: Emmen wiljeugdigen laten
opgroeien in een gezonde omgeving en
stimuleren dat zij een gezonde en actieve
leefstijl ontwikkelen. Daarnaast wil Emmen
een omgeving creëren waarin jeugdigen en
hun ouders de steun kunnen krijgen die zij
nodig hebben bij vragen en problemen die zij
tegenkomen bij het opgroeien danwel
onvoeden.

De decentralisatie van de Jeugdzorg heeft via een
projectmatige aanpak vorm gekregen. Hierbij is nauwgezet oog voor de samenhang in de gemeente
met de andere grote decentralisatieopgaven in het sociale domein: de invoering van de Participatiewet
en de overheveling van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo en de invoering van
Passend Onderwijs.
De gemeente Emmen voert momenteel al taken uit op het gebied van zorg voor jeugdigen: de
jeugdgezondheidszorg en het preventieve jeugdbeleid, waar taken als informatie en advies, signalering,
licht ambulante hulpverlening, toeleiding naar zorg en de coördinatie van zorg deel van uitmaken.
Deze wettelijk voorgeschreven taken zijn belegd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Emmen.
Het C J G bestaat uit medewerkers van de organisaties Icare (jeugdgezondheidszorg voor o tot 4 jaar),
GGD Drenthe (jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 19 jaar), Welzijnorganisatie Sedna
((school)maatschappelijk werk) en Bureau Jeugdzorg (indicatiestelling en casemanagement).
Gezamenlijk bieden zij opvoed- en opgroeiondersteuning en informatie rondom gezondheid aan
ouders en jeugdigen. Informatie en advies wordt ook gegeven aan professionals die werken met
jeugdigen, zoals leerkrachten in het onderwijs. Waar nodig wordt contact gelegd met meer
gespecialiseerde zorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is 24 uur per dag, zeven dagen per week
bereikbaar via een centraal telefoonnummer, een website en een loket, maar vooral ook op de plekken
waar jeugdigen en ouders regelmatig komen (op scholen, bij het consultatiebureau en dergelijke). Op
basis van de decentralisatie Jeugdzorg wordt aan voorgaande taken toegevoegd, dat het C J G de
toegang voor alle vormen van begeleiding en ondersteuning zal worden.
Ook moet deze begeleiding en ondersteuning in het nieuwe stelsel in samenhang met andere
voorzieningen in de directe context van de jeugdige en zijn ouders beschikbaar komen.
Daar komen alle taken bij die nu op (regionaal of) provinciaal niveau zijn verankerd:
» toegangstaken voor de geïndiceerde j eugdzorg;
« ambulante jeugdzorg;
« open residentiële zorg;
» semi-residentiële zorg;
»
pleegzorg;
» crisishulp;
» justitieel kader: jeugdreclassering en jeugdbescherming
«
advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK)
« kindertelefoon
De landelijke jeugdzorgtaken, die nu zijn verankerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) of de Zorgverzekeringswet (Zvw), worden gedecentraliseerd:
» overheveling extramurale begeleiding jeugd uit de AWBZ naar (vooralsnog) de Wmo, als
onderdeel van decentralisatie Begeleiding/AWBZ;
» geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ);
» zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB)
Het terrein van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is eveneens in beweging. De huidige situatie waar de
jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar door twee verschillende instellingen wordt uitgevoerd, gaat
verdwijnen. In 2013 is het nog zo dat de J G Z 0-4 jaar wordt uitgevoerd door Icare en de
contactmomenten voor 5-19 jaar worden verzorgd door de GGD Drenthe.
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Vanaf 2014 gaat dit veranderen en wordt er een start gemaakt om per 1 januari 2015 de hele J G Z voor
de hele leeftijdsgroep 0-19 jaar onder te brengen bij de GGD Drenthe.
Het jaar 2013 is in dit verband een overgangsjaar, waarin diverse voorbereidingen hiervoor worden
getroffen. I n 2014 moet vervolgens de transitie verder vorm krijgen.
Het doel van het onderbrengen van de hele JGZ binnen de GGD Drenthe is om de 'knip' tussen vier- en
vijfjarigen te laten verdwijnen. Het is de bedoeling dat hierdoor efficiënter en vooral effectiever wordt
gewerkt. E r is immers geen overdrachtsmoment meer tussen de twee instellingen, waardoor er geen
informatie over het kind verloren kan gaan.
Een tweede ontwikkelingen is de invoering van het contactmoment voor adolescenten (leeftijdsgroep
vanaf 14 jaar). Dit extra individueel contactmoment is bestemd voor leerlingen op voortgezet en
middelbaar onderwijs en kan zo nodig worden aangevuld met een extra gesprek, een
groepsbijeenkomst of gerichte ondersteuning aan een leerkracht. Het contactmoment is gericht op een
gezond gewicht (tegengaan van over- en ondergewicht), het bevorderen van seksueel gezond gedrag,
de aanpak van sociaal-emotionele problematiek/het bevorderen van weerbaarheid en preventie van
middelengebruik (waaronder alcohol). De planning is om dit contactmoment te introduceren in het
schooljaar 2013-2014.

H o o f d t h e m a : de z o r g v o o r k i n d e r e n i n e n r o n d o m het o n d e r w i j s
Doelen:
» De zorgstructuren op alle scholen zijn zodanig ingericht dat ieder kind dat dreigt de aansluiting
te missen wordt gesignaleerd en de hulp krijgt die het nodig heeft;
»
De zorg op school en de zorg met betrekking tot de verdere leefomgeving van de leerling is
zodanig ingericht dat professionals snel kunnen worden ingeschakeld over vragen over
opgroeien en opvoeden;
» De zorg en opvang van jongeren met meervoudige problematiek wordt verder ontwikkeld op het
MBO en in het voortgezet onderwijs;
« Passend onderwijs wordt opgestart, zodat ieder kind een plaats en passend onderwijs geboden
krijgt, zo nabij mogelijk.
Resultaten
Signalering en ondersteuning zijn goed
georganiseerd door snelle schakels binnen de
school
Jongeren krijgen goede ondersteuning en hulp
geboden en professionals worden ingeschakeld
daar waar nodig.

Indicatoren
Verzuim vermindert en er is minder schooluitval

»
«

Het aantal jongeren dat vanuit het
onderwijs extra ondersteuning ontvangt.
Het aantal professionals dat wordt
ingeschakeld ter ondersteuning van
jongeren.

H o o f d t h e m a : z o r g zo l i c h t mogelijk, zo v r o e g m o g e l i j k , i n e e n sluitende zorgketen
D o e l e n 2013:
»
Er is een laagdrempelig, goed bereikbaar en duidelijk herkenbare voorziening voor alle ouders,
kinderen en professionals met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.
»
Professionals signaleren vroegtijdig een ondersteuningsbehoefte en opvallend gedrag om, daar
waar mogelijk, door preventieve inzet het vergeren van situaties te voorkomen.
»
Een kind/jeugdige of gezin dat hulp nodig heeft, kan rekenen op een snelle en eenduidige
toeleiding/verwijzing.
« Schotten tussen domeinen en instituties staan jeugdigen, ouders, opvoeders en professionals
niet in de weg bij het vinden en vormgeven van de juiste routes.
« Één gezin één plan, é é n regisseur
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Resultaten
Ouders en jongeren die vragen hebben over
ontwikkeling, groei, gezondheid en opvoeding
kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) en krijgen altijd een passend en goed
antwoord.

De ernst van opvoedsituaties wordt goed en
vroegtijdig ingeschat en, indien nodig, tijdig
doorverwezen naar passende hulp.

Door goede prenatale voorlichting zijn aanstaande
ouders goed geïnformeerd en weten de weg naar
hulp en ondersteuning weten te vinden.

De opvoedcompetenties van ouders zijn
toegenomen door praktische hulp bij gezins- en
opvoedende taken, waar mogelijk door hulp van
vrijwilligers.

Indicatoren
» Het percentage ouders dat het C J G kent en
de weg naar het C J G weet te vinden.
» De mate van tevredenheid van jeugdigen en
ouders over de dienstverlening van het CJG.
» Het aantal en type cliënten van het C J G .
» Het soort contacten dat met het C J G heeft
plaatsgevonden.
» Het aantal en type vragen dat het C J G via
alle kanalen heeft ontvangen.
» Alle C J G partners hanteren het C J G logo in
hun communicatie naar ouders, opvoeders
en jongeren.
» De mate van tevredenheid van jeugdigen,
ouders en professionals over de
bereikbaarheid en de
gebruikersvriendelijkheid van de website.
» Zorgpartners melden in de Drentse Verwijs
Index.
« Het aantal signalen ontvangen van
signalerende partners.
« Het aantal signalen ontvangen van ouders
en jongeren.
» Het aantal opvoed- en opgroeivragen dat
succesvol is aangepakt.
*
Het aantal kinderopvangorganisaties en
peuterspeelzalen waarmee het C J G
contacten onderhoudt (en de frequentie van
het contact).
» Het aantal ouders dat gebruik maakt van
het licht pedagogisch hulpaanbod
« Het aantal jongeren dat gebruik maakt van
het licht pedagogisch hulpaanbod.
« De mate van tevredenheid van ouders die
gebruik hebben gemaakt van het aanbod.
» De mate van tevredenheid van jongeren die
gebruik hebben gemaakt van het aanbod.
» Het aantal ouders dat gebruik maakt van
het licht pedagogisch hulpaanbod
» Het aantal jongeren dat gebruik maakt van
het licht pedagogisch hulpaanbod.
« De mate van tevredenheid van ouders die
gebruik hebben gemaakt van het aanbod.
« De mate van tevredenheid van jongeren die
gebruik hebben gemaakt van het aanbod.

Activiteiten
Activiteiten
Website Centrum voor Jeugd
en Gezin

Toelichting
Ouders en jongeren kunnen de
website van het Centrum voor Jeugd
en Gezin bezoeken voor allerlei
informatie over opvoeden, opgroeien
en gezondheid.

Budget
Kosten: C 5.000, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Centrum voor Jeugd en
Gezin
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Gehoorscreening

Een aantal dagen na de geboorte vindt
een gehoorscreening plaats.

Kosten: C 78.447, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin

Telefonische en digitale
advisering Centrum voor
Jeugd en Gezin

Ouderavonden en
bijeenkomsten

Vroeg erbij

Samenhangend
instrumentgebruik
zorgpartners

Homestart

Ouders en jongeren met vragen over
opvoeden, opgroeien en gezondheid
kunnen bij het C J G terecht. Hier
wordt digitaal, telefonisch en face tot
face antwoord gegeven op deze
vragen.

Vanuit het Centrum voor Jeugd en
Gezin worden bijeenkomsten en
ouderavonden georganiseerd over
thema's waarover veel vragen
bestaan. Een voorbeeld hiervan is de
bijeenkomst puberbrein in 2012.
Meer dan vierhonderd bezoekers
hebben deze bijeenkomst over de
ontwikkeling van pubers bijgewoond.
Het project Vroeg erbij stelt de kennis
en ervaring van Yorneo op het gebied
van jonge kinderen met opvoed- en
opgroeiproblematiek ter beschikking
aan voorschoolse voorzieningen zoals
peuterspeelzalen of
kinderopvangcentra. Op die manier
werken we samen aan een positief
ontwikkeling- en opvoedklimaat voor
kinderen in Drenthe.

Verschillende zorgpartners maken
gebruik van samenhangend
instrumentgebruik. Dit wil zeggen dat
er gebruik wordt dezelfde
vragenlijsten zodat de informatie
uniform wordt verzameld.

Homestart ondersteunt ouders bij de
opvoeding van hun kinderen. Ervaren
en getrainde vrijwilligers bieden
ondersteuning, praktische hulp en
vriendschap aan ouders met
tenminste één kind tot zeven jaar. De
gezinnen geven zelf aan op welke
gebieden zij steun wensen: hun
vragen staan centraal. Home-Start wil
met het programma het
zelfvertrouwen van ouders vergroten
en hun sociale relaties versterken.

Uitvoerende partner:
Icare
Kosten: 6115.300,Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Centrum voor Jeugd en
Gezin
Kosten: C 2.500, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Centrum voor Jeugd en
Gezin
Kosten: C 20.900, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Centrum voor Jeugd en
Gezin

Kosten: C 8.100, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Centrum voor Jeugd en
Gezin
Kosten: C 71.100, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Centrum voor Jeugd en
Gezin
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Individuele
opvoedondersteuning voor
ouders

Sociale vaardigheidstrainingen

Kind in Echtscheiding Situaties
(KIES trainingen)

Neurologisch Linguïstisch
Programmeren (NLP
trainingen) voor jongeren van
15 tot 23 jaar

Prenatale
opvoedondersteuning voor
jonge moeders

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
biedt extra ondersteuning aan ouders
van basisschoolkinderen die dit nodig
hebben. De ondersteuning bestaat uit
huisbezoeken en gesprekken met
kinderen en ouders. Vaak gebeurt dit
op basis van de systematiek 'Positief
Opvoeden Drenthe'.
Sociale vaardigheidstraining is
bedoeld voor kinderen die problemen
ervaren in het sociale contact met
andere kinderen of volwassen.
Kinderen met problemen op het
gebied van sociale vaardigheden
reageren vaak op een manier die niet
handig is in sociale situaties. Het kind
kan bijvoorbeeld snel ruzie maken,
onvoldoende voor zichzelf opkomen,
moeite hebben met het maken en
behouden van vriendjes en
vriendinnetjes, gepest worden of zelf
pesten, zich onzeker voelen, erg de
baas spelen of te veel aan volwassenen
hangen.
K I E S is bedoeld als laagdrempelige en
preventieve hulp voor alle
kinderen/jongeren die een scheiding
van hun ouders meemaakten en biedt
daarnaast informatie en
ondersteuning aan de ouders en de
school. K I E S bestaat voornamelijk uit
een spelpraatgroep voor de kinderen.
Door middel van lotgenotencontact en
onder begeleiding van een speciaal
hiervoor getrainde KIES-coach
werken de kinderen aan de
verwerking van de echtscheiding van
hun ouders, leren ze omgaan met de
situatie waarin zij zich bevinden en
leren ze anticiperen op situaties die ze
nog mee kunnen gaan maken.
NLP trainingen worden aan jongeren
aangeboden om hen zelfbewuster te
maken en het zelfvertrouwen te
vergroten. Het helpt jongeren de
vraag te beantwoorden wie ze zijn en
wat ze kunnen bereiken.

Interventies prenatale zorg in
risicovolle situaties (bijvoorbeeld in
het geval van tienermoederschap,
huiselijk geweld situaties,
verslavingsproblemen etc.) . I n
risicovolle situaties wordt
ondersteuning geboden vanuit het
Centrum voor Jeugd en Gezin. De
vorm van ondersteuning hangt af van
de betreffende situatie.

Kosten: C 20.500, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Centrum voor Jeugd en
Gezin
Kosten: C 35.400, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Centrum voor Jeugd en
Gezin

Kosten: C 37.000, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Centrum voor Jeugd en
Gezin

Kosten: C 50.800, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Centrum voor Jeugd en
Gezin
Kosten: C 51.000, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner: Icare
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Samenwerking
inloopspreekuren
peuterspeelzalen en
kinderopvang

Intakegesprekken ouders
pasgeborenen

Jongeren op Gezond Gewicht

Inzet risicozwangeren

Opvoedondersteuning Icare

Extra zorg voor zuigelingen

De inloopspreekuren
peuterspeelzalen/ kinderopvang
vinden plaats op locatie. Deze
spreekuren hebben tot doel ouders
een laagdrempelig moment te bieden
om de wijkverpleegkundige te
spreken. De samenwerking wordt
geïntensiveerd
in het kader van de Centrum voor
Jeugd en Gezin ontwikkeling en
toeleiding.
Een aantal dagen na de geboorte vindt
de intake plaats. Een eerste
inschatting
van de zorgbehoefte wordt gesteld.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
is de beweging voor een gezonde
omgeving en een gezonde jeugd.
Iedereen in een stad, dorp of wijk zet
zich in om gezond eten en bewegen
voor jongeren gemakkelijk en
aantrekkelijk te maken.
Hieronder vallen cursussen
/themabijeenkomsten borstvoeding
(prenataal). Inzet wordt afgestemd op
de vraag naar een bepaald thema.
Minstens de helft van deze
themabijeenkomsten dient te worden
gericht op specifieke doelgroepen
zoals tienermoeders, alleenstaande
moeders en allochtone moeders.
Afstemming van het aanbod van de
cursussen/thema's geschiedt in
afstemming met het CJG.
Onder meer het spreekuur door de
orthopedagoog. De orthopedagoog
heeft in het bijzonder expertise op het
gebied van (de samenhang tussen)
ontwikkeling, opvoeding en gedrag
van zowel kind als opvoeder in de
leeftijd van 0-18 jaar.
E r zijn kinderen en ouders voor wie
het aantal reguliere bezoeken niet
voldoende is. I n het piramidemodel
wordt uitgegaan van 85 procent van
de kinderen waar het goed mee gaat
en 15 procent die extra zorg behoeven.

Kosten: C 16.980, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Icare

Kosten: C 97.496, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Icare
Kosten: niet van toepassing
Uitvoerende partner:
GGd Drenthe

Kosten: C 14.300, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Icare

Kosten: C 13.960, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Icare
Kosten: C 86.204, Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Icare
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Consultatiebureau

Jongerencoaches

Preventief
gezondheidsonderzoek basisen voortgezet onderwijs,
preventief onderzoek speciaal
onderwijs, risicokind centraal,
Rijksvaccinatieprogramma
jeugd, digitaal dossier
jeugdgezondheidszorg,
gezondheidsmonitor jeugd
Contactmomenten
adolescenten

Schoolmaatschappelijk werk

Contactmomentenschema volgens de
richtlijn:
« 4 weken
» 8 weken
» 3 maanden
» 4 maanden
« 6 maanden
» 7,5 maanden
» 9 maanden
» l i maanden
Tijdens deze contactmomenten wordt
ook het rijksvaccinatieprogramma
uitgevoerd.
De jongerencoach gaat in op signalen
van het Jeugdteam,
RMC/Leerplicht/Maatschappelijk
Werk e.a. en zet jongeren terug in zijn
of haar kracht. Waar mogelijk leidt ďe
jongerencoach de jongere terug naar
school en of naar werk, waar
noodzakelijk naar hulpverlening. I n
alle gevallen is aandacht voor
psychosociale problematiek en sociale
vaardigheden.
Het brede pallet aan jeugdactiviteiten
dat deel uitmaakt van het
basistakenpakket van de GGD
Drenthe.

Kosten: C 553.800, (consultatiebureau
zuigelingen)
Kosten: C 379.606, (consultatiebureau peuters)
Dekking: decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd
en Gezin
Uitvoerende partner:
Icare
Kosten: C 322.896, Dekking: diverse budgetten
Uitvoerende partner:
Sedna

Kosten: C 913.660, Dekking:
algemene gezondheidszorg
Uitvoerende partner:
GGD Drenthe

Het contactmoment is gericht op een
gezond gewicht (tegengaan van overen ondergewicht), het bevorderen van
seksueel gezond gedrag, de aanpak
van sociaal-emotionele
problematiek/het bevorderen van
weerbaarheid en preventie van
middelengebruik (waaronder
alcohol). Planning voor de invoering
is het schooljaar 2013/2014.
Het schoolmaatschappelijk werk voert
kortdurende hulpverlening en
begeleiding uit en maakt daarbij
gebruik van de methodieken Positief
Opvoeden Drenthe en Tripel P.
Het schoolmaatschappelijk werk is op
iedere basisschool toegankelijk en
heeft daar de functie van signaleren,
toeleiden en verwijzen naar andere
voorliggende voorzieningen of
geïndiceerde zorg.

Kosten: pro memorie
Dekking: decentralisatie
Centrum voor Jeugd en
Gezin
Uitvoerende partner:
GGD Drenthe

Kosten: C 507.408,Dekking: diverse budgetten
Uitvoerende partner: Sedna

P a g i n a 18

Uitvoeringsprogramma 2013

S a m e n s p e l v o o r J e u g d in E m m e n

Buitenschoolse Opvang +
(BSO+)

Positief Opvoeden Drenthe

De BSO+ is een samenwerking
geoperationaliseerd door
welzijnsorganisatie Sedna en Yorneo,
instelling voor Jeugd Sc Opvoedhulp.
Op de BSO+ groep, die gescheiden is
georganiseerd van de reguliere BSO
instellingen, worden kinderen
opgevangen die gedragsproblemen
vertonen in de reguliere BSO of in een
andere setting, bijvoorbeeld op
school.
Positieve invloeden beïnvloeden het
gedrag van kinderen en jongeren en
het opvoedgedrag van ouders.
Medewerkers in de preventieve tak
van de jeugdzorg zijn geschoold in
positief opvoeden en dragen hiermee
bij aan het 'in eigen kracht' zetten van
gezinnen.

Kosten: C 370.060,Dekking: diverse budgetten
Uitvoerende partner: Sedna

Kosten: niet van toepassing
Uitvoerende partner:
alle j eugdzorgpartners
werken volgens de
methodiek 'Positief
Opvoeden Drenthe'

De activiteiten die bijdragen aan het behalen van de resultaten zijn niet alomvattend, verdere
toelichting en beschrijving van activiteiten is terug te vinden in de volgende documenten:
«
De opdrachtformulering aan het Centrum voor Jeugd en Gezin 2013
»
De begroting 2013 van het Centrum voor Jeugd en Gezin 2013
»
De begroting 2013 van de GGD Drenthe
»
De begroting 2013 van Icare
»
De begroting 2013 van Welzijngroep Sedna
«
De begroting 2013 van CQ Centrum voor de Kunsten
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3. Bescherming en veiligheid
De derde programmalijn in het Beleidskader jeugdbeleid 'Samenspel voor Jeugd in Emmen' heeft
betrekking op bescherming en veiligheid.
Jeugd en veiligheid vormen een belangrijk onderdeel van de door de raad vastgestelde Kaders
Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 Gemeente Emmen. Het meerjaren beleidskader wordt jaarlijks
geactualiseerd en waarnodig bijgesteld in de uitvoeringsprogramma's. In dit jaarlijkse programma
worden de prioriteiten van dat jaar samen met partners vastgesteld en wordt tevens verantwoording
afgelegd over het de activiteiten van het
voorgaande jaar.
Ambitie: Emmen wil zorgen voor een klimaat

waarin jeugdigen veilig en beschermd kunnen

In de Kaders Integraal Veiligheidsbeleid (IVB)
opgroeien. Dit betekent niet alleen zorgen voor
2011-2014 t í de doelen ten aanzien van
een veilige leefomgeving (zowel fysiek als
jeugd en veiligheid benoemd. I n de genoemde
sociaal), maar ook grenzen stellen, voorkomen
kaders wordt op het belang van een wijkdat jeugdigen een criminele carrière starten en
dorpsgericht samenhangend jongerenwerk
zorgen dat jeugdigen zelf (ook) actief bijdragen
duidelijk benoemd. Uitgangspunt daarbij is de
aan een veilig leefklimaat
visie dat ouders/verzorgers primair
verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. De
gemeente Emmen wil door een integrale manier
van werken invulling geven aan de ambitie zoals die in vorenstaand kader is beschreven.
E r dient rekening mee gehouden te worden dat de onderwerpen niet alleen vanuit het beleidsterrein
veiligheid invulling krijgt maar de integraliteit gevonden moet worden tussen de verschillende
beleidsterreinen, zoals onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid/participatie, wonen en sport en
cultuur.
z

n

Vanuit de ambitie en een korte kenschets van de situatie in de gemeente Emmen (hoge
jeugdwerkloosheid, jongeren die zonder startkwalificatie de schoolverlaten en het risico van een
'verloren generatie') zijn de volgende aandachtsvelden benoemd:
»
de aanpak van overlast door jeugd(groepen);
» projecten rondom het vergroten van de weerbaarheid van jongeren;
» veiligheid in en om scholen;
«
het creëren van veilige schoolroutes (verkeersveilige infrastructuur);
»
de aanpak van alcohol en/of drugsproblematiek onder jongeren (veilig uitgaan).
Naast vorenstaand maakt een veilige woon- en leefomgeving, fysieke/externe veiligheid, bedrijvigheid
en veiligheid, en verkeersveiligheid onderdeel uit van de Kaders Integraal Veiligheidsbeleid van de
gemeente Emmen. I n deze hoofdstukken staan ook ambities en aandachtsvelden benoemd die passen
in het Beleidskader jeugd en het uitvoeringsprogramma jeugd. Het maakt eveneens duidelijk dat ieder
beleidsterrein weer een andere onderverdeling, kent en het belangrijk is om de samenhang vast te
houden.
Zoals vaker beschreven is ervoor gekozen om in het jeugdbeleid de levensloop van het kind te hanteren
voor een onderverdeling naar de verschillende beleidsterreinen en de daaraan gekoppelde uitvoering.
Vanuit die optiek is voor veiligheid gekozen voor de onderverdeling: 'veiligheid in het gezin', 'veiligheid
in en om de school' en 'veiligheid op straat'.

Hoofddoel: Veiligheid i n het gezin
Doelen:

- er is sprake van een klimaat waarin jongeren veilig en beschermd kunnen opgroeien door onder andere
het verminderen van de problematiek rondom aantasting lichamelijke integriteit, (huiselijk geweld,
kindermishandeling en zedenzorgZ-zedencriminaliteit)
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Resultaten
Het aantal huiselijk geweld incidenten is
afgenomen.

Het aantal recidivisten huiselijk geweld is
afgenomen.
Het aantal incidenten kindermishandeling is
afgenomen.

Kindermishandeling wordt tijdig gesignaleerd en
gestopt.
Bevorderen van zedenzorg door onder andere
zedencriminaliteit te bestrijden.

Indicatoren
» Het aantal aangiften huiselijk geweld (800
in 2016).
« Het aantal trajecten eerste hulp bij huiselijk
geweld waarvan gebruik is gemaakt (90 in
2016).
» Het aantal huisverboden.
» Het aantal verlengde huisverboden.
» Het aantal instellingen/organisaties in
Emmen dat de meidcode actief hanteert.
« Het aantal meldingen kindermishandeling.
» Het aantal kindgerichte hulptrajecten
waarvan gebruik is gemaakt.
» Het aantal meldingen kindermishandeling.
»

Het aantal incidenten zedencriminaliteit.

Hoofddoel: Veiligheid i n en r o n d o m school
D o e l : Bevorderen van een klimaat waarin jongeren veilig en beschermd kunnen opgroeien door onder
andere een actieve inzet om de veiligheid in en om scholen. Waarnodig worden schoolroutes verder
verbeterd.
Resultaten
Eind 2013 is de veiligheid rondom scholen
verbeterd
Eind 2013 is er sprake van een afname van het
aantal incidenten geweld, diefstal, overlast,
gebruik/handel drugs, verkeersongevallen en
vandalisme en om de school.
Het vergroten van de weerbaarheid van leerlingen
5096 van de basisscholen doet mee aan het Drents
Verkeersveiligheidlabel
Actief beleid om schoolverzuim tegen te gaan
Verbetering van de schoolroutes

Indicatoren
Het aantal veiligheidsincidenten op en rondom
scholen.
Het aantal incidenten geweld, diefstal, overlast,
drugsgebruik, verkeersongevallen en vandalisme.

Aantal scholen welke de weerbaarheid bevorderen
Aantal scholen met Verkeersveiligheidlabel
Cijfers schoolverzuim, aantal casussen Leerplicht
Aantal doorgevoerde verbeteracties op de
schoolroutes

H o o f d d o e l : V e i l i g h e i d op s t r a a t
Doel:
E r is sprake van een klimaat waarin jongeren veilig en beschermd kunnen opgroeien door onder andere
door een bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van de veiligheid in wijken en dorpen. Dit vanuit
een integrale aanpak gebaseerd op de dorp- en wijkprogramma's evenals prioriteiten vanuit ernstige
overlast.
Resultaten
Bestrijding van alle vormen van geweld,
waaronder onder andere uitgaansgeweld en
geweld tegen hulpverleners
Projectmatige en integrale aanpak, dader- en
persoonsgericht van overlastgevende
(jeugd)groepen;
Minder overmatig alcoholgebruik/drugsgebruik
onder jongeren, het bevorderen van veilig uitgaan

Indicatoren
Het aantal geweldincidenten.

Het aantal overlastgevende jeugdgroepen.

Het aantal overmatig alcohol/drugsgebruik
incidenten onder jongeren.
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Activiteiten
Activiteiten
Project 'Inzet in zicht'.

Vroegsignalering bij de
politie

Opleggen van huisverboden

Toelichting
Ontwikkelen van meer inzicht in
gemeentelijke cijfers met betrekking
tot multiprobleem gezinnen door
middel van het

Zorgdragen voor vroegsignalering bij
politie van jongeren die regelmatig in
contact komen met Politie.
Het opleggen van huisverboden in
dreigende situaties.

Budget
Kosten: C 25.000, Dekking: collectieve preventie
GGZ
Uitvoerende partners:
samenwerking van verschillende
maatschappelijke partners
waarbij de gemeente regie voert.
Kosten: niet van toepassing
Uitvoerende partner:
Politie
Kosten: C 46.128, Dekking: subsidiebeschikkingen
algemeen maatschappelijk werk

Aanpak en bestrijding van
zedenmisdrijven en
zedencriminaliteit

Afhankelijk van de aard en impact.
Gerichte begeleiding/hulp door
hulpverlenende instanties

Signalering en aanpak
loverboys

Signalering/aanpak in samenspraak
met scholen, de politie (jeugdagent)
en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Gastlessen veiligheid

Controles
alcoholverstrekking

Cameratoezicht
uitgaansgebieden

Jongerenwerk

Aanpak Uitgaansgeweld

Het geven van gastlessen veiligheid
bij het Hondsrugcollege.

Het uitvoeren van controles op de
naleving van voorschriften uit de
nieuwe drank- en horecawet.

Uitvoering cameratoezicht wordt
gecontinueerd.

Inzet in het geval van overlast door
jongeren voortvloeiend uit wijk- en
dorpsprogramma's.

Opleggen van horecaverboden
1 gebiedsontzegging.

Uitvoerende partner: Sedna,
Ambulant Forensische
Psychiatrie Nederland (AFPN),
Reclassering, Steunpunt
Huiselijk Geweld (SHG)
Kosten: pro memorie
Uitvoerende partners:
GGD Drenthe, GGZ en Bureau
Jeugdzorg
Kosten: pro memorie
Uitvoerende partner:
Politie en het C J G
Kosten: niet van toepassing
Uitvoerende partner: diverse
personen
Kosten: pro memorie
Dekking: veiligheidsmiddelen
Uitvoerende partner:
Vergunningen, Toezicht en
Handhavingen (VTH)
Kosten: niet van toepassing
Uitvoerende partner: politie en
VTH
Kosten: pro memorie
Dekking: veiligheidsmiddelen
Uitvoerende partner: onder meer
Sedna
Kosten: niet van toepassing
Uitvoerende partner:
horeca organisaties en de politie
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Aanpak overlastproblemen

Project minder alcohol in
het verkeer

Gerichte aanpak van
overlastproblemen in wijken en
dorpen (maatwerk) via wijk- en
dorpsprogramma's

Projecten minder alcohol in het
verkeer.

Kosten: pro memorie
Dekking: veiligheidsmiddelen
Uitvoerende partner:
onder meer Sedna
Kosten: pro memorie
Dekking: verkeerseducatie

Veilig Opgroeien Drenthe

Uitvoering meldpunt
huiselijk geweld en
kindermishandeling

Het basisprincipe is dat iedere
professional altijd aandacht heeft
voor de veiligheid van kinderen.
Samen met ouders/opvoeders wordt
zo nodig gezorgd voor voldoende
veiligheid voor het kind voordat
eventuele verdere ondersteuning,
hulp of behandeling plaatsvindt.
Werken aan veiligheid is een proces
waarbij voortdurend wordt gewogen
welke risico's er zijn en welke
beschermende factoren daar
tegenover staan.
Het Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling (MHK) Drenthe
wordt in het voorstel een
bovenregionaal georganiseerd
advies- en meldpunt voor de
aanpak van geweld in
afhankelijkheidsrelaties in Drenthe.
Frontoffice - het meldpunt,
backoffice - de hulpverlening en het
monitoren daarvan worden in het
M H K gebundeld.

Uitvoerende partner: Ruimtelijke
Ordening en Infrastructuur
(ROI)
Kosten: niet van toepassing
Uitvoerende partner:
jeugdzorgpartners werken op
basis van de uitgangspunten van
de methodiek en het
gedachtegoed van 'Veilig
Opgroeien Drenthe'

Kosten: C 19.871, Dekking: subsidiebeschikkingen
algemeen maatschappelijk werk
Uitvoerende partner: GGD
Drenthe

De activiteiten die bijdragen aan het behalen van de resultaten zijn niet alomvattend, verdere
toelichting en beschrijving van activiteiten is terug te vinden in de volgende documenten:
» Uitvoeringsprogramma veiligheid 2013/2014
» Begroting S H G 2013
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