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Geachte raads- en commissieleden,
In het afgelopen jaar heeft het onderwerp jeugd meerdere keren op de agenda van de raad en commissie gestaan.
We hebben in januari tijdens een C-discussievan gedachten gewisseld over de perspectiefwisseling waarbij we het
positieve opgroeiklimaat van kinderen en jongeren willen versterken. In maart hebben we de nota Perspectief op
Jeugd in de commissie Samenleving behandeld, gevolgd door de vaststelling daarvan in april. Ook het
uitvoeringsplan bij Perspectief op Jeugd is in het najaar aan u gepresenteerd.

We zijn inmiddels volop bezig om de actielijnen uit Perspectief op Jeugd in gang te zetten. Eén actielijn gaat over
normaliseren; meer accepteren hoe kinderen zijn, opgroeivragen meer preventief aanpakken en minder snel
geïndiceerde jeugdhulp inzetten.
Op 28 oktober jongstleden hebben we een digitale bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp, met
professionals die werken met jeugd en gezinnen. Bert Wienen, associate lector Jeugd heeft ons meegenomen in zijn
visie op het normaliseren in de jeugdhulp. Dit heeft geleid tot een interessante uitwisseling van de ervaringen met
normaliseren in de praktijk. Ik heb hiermee de eerste stap gezet naar een maatschappelijke discussie over dit
vraagstuk.
Ik heb u toegezegd dat u het verslag van deze bijeenkomst ontvangt. Hieronder treft u dit aan.
We gaan de komende periode werken aan het uitbreiden van de discussie over normaliseren, zodat meer
professionals en ouders zich bewust worden van de wisseling van perspectief.
voeren.
Zoals afgesproken neem ik u in de loop van 2021 hier weer mee bij het vervolg.
Vriendelijke groet
Robert Kleine
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En hier met elkaar het gesprek over

