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Geacht College,
Het Platform Samenleving IJsselstein ontving het Beleidskader Jongerenwerk ter advisering.
Naar aanleiding van onze reactie op het eerdere concept zijn een aantal wijzigingen aangebracht
in de definitieve versie. Hieronder treft u ons advies aan. Ook hebben wij nog enkele vragen.
Algemene reactie op het Beleidskader Jongerenwerk
PSIJ ondersteunt het uitgangspunt van de gemeente om fors in te zetten op jongerenwerk en preventie
(in vergelijking met andere gemeenten). Wij juichen de veranderslag toe van jongeren van straat halen
om overlast te voorkomen naar een meer activerende begeleiding van jongeren waardoor hun
maatschappelijk participatie versterkt wordt. Door in te zetten op preventie en activerende begeleiding bij
jongeren ontstaat er preventie in het kwadraat. Immers als jongeren goed terecht komen is dat een
investering in de toekomst en voorkomt de gemeente langdurige druk op zorgkosten en uitkeringen.
PSIJ acht het in die zin ook verstandig om flexibel met de onder en bovengrens qua leeftijd om te gaan
en nu al te investeren in de ‘jongere jongeren’ en niet te snel ‘oudere jongeren’ los te laten.
Ook de sterke focus op samenwerking van jongerenwerk met ketenpartners uit zowel het preventieve,
curatieve en repressieve veld ondersteunen wij van harte.
PSIJ is het eens met het vertrekpunt van de gemeente om het gebruik van “natuurlijke”
ontmoetingsplekken in de openbare ruimte te gedogen binnen bepaalde kaders en eigen initiatieven van
jongeren te ondersteunen.
Het PSIJ adviseert positief over het Beleidskader Jongerenwerk van september 2015.
Het PSIJ verzoekt om een reactie op de volgende vragen naar aanleiding van het Beleidskader :
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1. Jongerencentra, buurtcentra of één multifunctioneel centrum?
In het beleidskader jongerenwerk wordt wisselend gesproken van jongerencentra en (buurt) centra.
Hieruit ontstaat bij PSIJ de vraag welke visie de gemeente heeft (of hoe zij die denkt te ontwikkelen) ten
aanzien van de uiteindelijke keuze van jongerencentra resp. buurtcentra in verschillende wijken of
wellicht één multifunctioneel centrum, die de gehele stad bedient.
Tot nu toe wordt er vooral gesproken over jongerencentra (met openingstijden van 15 tot 22 of 23 uur),
waarbij de panden voor de rest van de tijd onbenut zijn. Wat zijn de ideeën om andere doelgroepen uit
de wijk activiteiten te laten ontplooien? Kortom blijven het jongerencentra, worden het buurtcentra en
indien het laatste het geval is, zijn de huidige locaties daarvoor geschikt? Wat zijn in andere gemeentes
de ervaringen (voor en nadelen) met een multifunctioneel centrum, versus verschillende buurtcentra?
Wat is de lange termijn gedachte voor Studio 10, gezien het feit dat de projectfinanciering in 2016
afloopt?
2. Wat is de veranderde rol van jongerenwerk?
In de nota wordt gesproken over een veranderende rol van het jongerenwerk, die echter niet verder (in
bijvoorbeeld een aantal speerpunten) geëxpliciteerd wordt. Ditzelfde geldt voor de nieuwe competenties
waarover jongerenwerkers dan dienen te beschikken. In de tekst kunnen wij wel enkele speerpunten
destilleren zoals een meer activerende rol van het jongerenwerk en een sterk inzet op samenwerking
met ketenpartners. Zijn dit inderdaad de belangrijkste speerpunten of zijn er nog meer?
Op welke wijze worden jongerenwerkers toegerust om de nieuwe competenties te ontwikkelen resp. te
versterken?
3. Gezinnen voor gezinnen
In Afrika is het spreekwoord: It takes a village to raise a child. PSIJ adviseert de gemeente om in te
zetten op de ontwikkeling van burgerkracht waardoor gezinnen elkaar meer kunnen helpen. Dit is iets
van de lange adem, omdat we gewend geraakt zijn aan het gezin als een klein en gesloten systeem.
Initiatieven als homestart passen daar goed in, maar ook de bewustwording van gezinnen om niet alles
alleen op te willen, moeten, kunnen oplossen.
4. Hangplekken
Wat is de reden dat de JOP aan de IJsseloevers en beide informele JOP’s zijn verdwenen?
5. Teamleider van de Aanpak Problematische Jeugdgroepen

Vanuit welk organisatie komt de teamleider, daar deze een belangrijke regierol vervult ten aanzien van
de samenwerking met ketenpartners?
Met vriendelijke groeten,
namens het Platform Samenleving IJsselstein

c.c. Gemeenteraad van IJsselstein
A. Kwakkel, voorzitter

Mw. T. van Bremen/Mw. L. Kamphaus
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