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Voor u ligt het activiteitenplan jeugd 2019  

 

Dit activiteitenplan is geschreven in een periode dat met name het budget voor jeugdhulp sterk overschreden 

wordt. Er wordt meer uitgegeven dan het budget dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Dat betekent dat we de 

focus moeten richten op passende hulp bij kinderen en gezinnen die dat écht nodig hebben. We zullen slimme 

wegen moeten vinden om de hulp betaalbaar te maken: betere hulp voor minder geld.   

Het activiteitenplan is géén catalogus van alle voorzieningen en dienstverlening die in de gemeente op het 

terrein van jeugd beschikbaar is. Dat zou een weliswaar interessant, maar zeer uitgebreid verhaal worden. In dit 

plan leggen we, op basis van het door de raad vastgestelde programmaplan jeugd, de ambities van het College 

neer in speerpunten en projecten, met doelen en resultaten.  

De uitwerking voor 2019 van het meerjarenprogramma 2019 – 2023 is tot stand gekomen met inbreng van 

inwoners, via de website van de gemeente. Inhoudelijk volgt het plan de levenslooplijn, zodat we optimaal en 

integraal aansluiten bij wat jongeren op verschillende leeftijden nodig hebben. Samenwerking bouwen we 

logischerwijs op, vanuit de behoefte van de jeugdige en zijn/haar ouders. In dit plan zijn speerpunten 

opgenomen, uitwerkingen van de thema’s uit ons meerjarenplan. Ze zijn bedoeld als versneller van de 

veranderingen die we voor ogen hebben.  

Visie in het kort 

We staan voor een grote opgave om betere jeugdhulp met minder geld te realiseren. Daar gaan we mee aan de 

slag in dit activiteitenplan. We monitoren goed op kwaliteit, processen en euro’s. We kijken of degenen die het 

echt nodig hebben hulp krijgen, of we de goede hulp en zorg hebben ingekocht en gesubsidieerd hebben onder 

de juiste voorwaarden. Bij de uitvoering van het plan betrekken we ouders en jeugdigen. Kunnen we door 

eerder, lichtere hulp en ondersteuning te bieden, inzet op zware, kostbare zorg voorkomen? Kunnen ouders 

elkaar meer helpen bij de opvang? Kunnen ouders opvoedvragen goed beantwoord krijgen voordat het 

opvoedproblemen worden?     

Communicatie 

Het is van belang dat we transparant zijn in ons handelen en hier open over communiceren met de samenleving. 

Dat zijn in de eerste plaats de ouders en jeugdigen die met de dienstverlening in het sociale domein rond jeugd 

te maken hebben. Er zijn veel partijen want ‘it takes a village to raise a child’. Dat betekent dat we dus ook met 

veel partijen blijven communiceren. We hebben in 2018 goede ervaring opgedaan met bijeenkomsten over het 

meerjarenplan waarbij ook de website van de gemeente gebruikt is. Die lijn willen we verder werkende weg met 

de inwoners en andere partijen blijven volgen. Bij de verdere uitwerking zullen we – als regel – inwoners bij de 

plannen betrekken, zeker inwoners die het rechtstreeks betreft. We denken dan met name aan ouders en 

jeugdigen. We zullen daarbij ouders en jongeren opzoeken waar ze zijn en ook meerdere passende 

communicatiemiddelen en participatievormen gebruiken, zodat we hen optimaal bereiken. Want we willen samen 

leren, samen werken en samen verder ontdekken wat werkzaam is voor een gezond en veilig opgroeien van 

jeugdigen.  

Monitoring jaarplan 2019 
We meten de voortgang van de activiteiten uit het jaarplan. De programmalijnen en speerpunten hebben 

meetbare doelstellingen en we evalueren ieder half jaar waar we staan en of we de aanpak bij moeten stellen. 

Deze evaluaties geven ook input voor 2020.Uiteindelijk zijn alle activiteiten er op gericht dat inwoners, al dan niet 

met hulp van hun omgeving, zelfstandig hun leven kunnen leiden. Het is helaas lastig te meten of onze 

activiteiten rechtstreeks tot gevolg hebben dat het mensen zich prettiger voelen, maar we kunnen wel meten of 

mensen tevreden zijn met de geleverde diensten. 

We houden ook de kosten in de gaten. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar oorzaken van eventuele 

overschrijdingen en mogelijkheden om bij te sturen. Dankzij de monitoring hebben we niet alleen cijfers, maar 

blijven we met elkaar in gesprek om te bereiken wat we willen, namelijk aantoonbare resultaten. 

Monitoring en communicatie samen vormen het kompas voor (meerjarig) veranderen.   
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Speerpunten Titel project Pag.

1.1 Gezonde leefstijl wat betreft voeding en beweging
Gezinnen in Nijkerk beschikken over kennis m.b.t. gezonde 

voeding en gezond eten.

JOGG plan van aanpak 
5

Kinderen in Nijkerk hebben een goede sociale weerbaarheid en 

krijgen in Nijkerk de kans om deze competentie te ontwikkelen. 

SOVA trainingen
6

We versterken cultuuronderwijs op- en rond scholen door inzet van 

de Cultuurmakelaar.

Convenant Cultuuronderwijs voor 

basisscholen
7

1.3
Aandacht voor gezonde lichaamshouding en 

voldoende rust en slaap

Kinderen worden bewust van hun houding op school tijdens en ook 

thuis achter de tablet/pc of tv. Kinderen die de eigen houding 

kunnen corrigeren hebben in de toekomst ook profijt hiervan 

wanneer ze gaan werken.

Pilot Gezonde lichaamshouding 

8

Alcohol-, drugs- en rookvrij opgroeien
We willen bij ouders en jongeren bewustwording creëren over 

drugsgebruik onder jongeren.

Uitvoering Convenant  alcohol- en 

drugspreventie 
9

We richten ons op de omgevingsfactoren, familie en vrienden en 

nazorg.

Voorlichting thuis!
10

Speerpunten Titel project Pag.

Met alle betrokken partijen werken aan een eenduidige aanpak van 

thuiszitten en verzuim. 

Regionale aanpak thuiszitters
12

Leerrechtambtenaren betrekken vanuit hun preventieve-, 

adviserende- en informatieve rol, vroegtijdig het (sociale) netwerk 

van het betreffende kind, voor een sluitende ketenaanpak.

Thuiszitters in beeld

13

2.3

Er is in de gemeente Nijkerk een dekkend netwerk 

aan voorzieningen aanwezig, om goed passend 

onderwijs mogelijk te maken.

Laten aansluiten van passend onderwijs op jeugdhulp. Monitor passend onderwijs en 

jeugdhulp 14

Speerpunten Titel project Pag.

We zetten in op preventie  van schulden en willen daarmee het 

bereik van jongeren en gezinnen in armoede vergroten.

Moneyfit
16

We zetten in op vroegsignalering van schulden en willen daarmee 

het bereik van jongeren en gezinnen in  armoede vergroten.

Pilot Op tijd erbij!
17

3.3
Er wordt een structuur gevonden waardoor 

participatie meerjarig geborgd is.

Jeugdigen en hun ouders worden vanuit de gemeente actief 

gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de samenleving, 

bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, en mee te denken en te doen bij 

de ontplooiing van (nieuwe) initiatieven.

Speelruimteplan schrijven samen 

met de jeugd
19

Speerpunten Titel project Pag.
Het ontwikkelen van steun vanuit de samenleving via bijvoorbeeld 

steungezinnen.

Opvoed-ondersteuning
20

Verwijsindex en vernieuwde Meldcode (nog) beter benut en 

geborgd. Toolkit implementeren

Verwijsindex
21

Samenwerking huisartsen en gebiedsteams bevorderen. Training huisartsen & POH-ers 22

4.2
Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en 

gezinnen.

Pilot specialistische hulpverlener huisarts SOH Specialistische 

Ondersteuning Huisartsen
23

Pleeggezinnen worden beter ondersteund. Week van de pleegzorg 24

Zet alles in om kinderen zo thuisnabij te kunnen opvangen. Procesregie complexe casus op 

orde
25

Pleeggezinnen worden beter ondersteund. Opvang in de buurt Opstarten Steunouderplan 26

Kleinschalige en gezinsgerichte voorzieningen worden ontwikkeld. Haalbaarheid kamertraingsproject
27

Jeugdhulp Veilig Thuis en jeugdbescherming is snel beschikbaar 

voor het gebiedsteam als deze nodig is.

Pilot Jeugdbescherming Dichterbij
28

Optimaliseren samenwerking crisisdiensten Crisishulp onder de Loep! 29

15

We willen dat jongeren (gezinnen) financiële voorlichting over en 

ondersteuning krijgen bij het om kunnen gaan met geld.

18-/18+ Verjaardagskaart

18

Programma 3. Meedoen en meedenken

Programma 4. Gezinsvriendelijke ondersteuning
Thema's 

Inzetten op preventie inclusief 

opvoedondersteuning.
4.1

Thema's 

3.1

3.2

We willen kansen creëren voor kinderen uit 

gezinnen met een laag inkomen om te participeren 

in de samenleving en zich te ontwikkelen.

We zetten in op preventie en vroegsignalering van 

financiële problemen die “meedoen” belemmeren.

We willen mensen met een laag inkomen zoveel mogelijk in natura 

ondersteunen bij het meedoen in de samenleving. 

Onderzoek mogelijkheden 

Torenpas voor Nijkerk

Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien.4.3

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen 

zelfstandig te worden.
4.4

Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling 

gevaar loopt.
4.5

2.2
Alle Nijkerkse kinderen gaan naar school en behalen 

waar mogelijk hun startkwalificatie.

1.2 Sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen

1.4

Thema's 

Thema's 

Programma 2. Ontwikkelingskansen kinderen

Programma 1. Fysiek en mentaal gezond

2.1
Vroegtijdig voorkomen en aanpakken van 

ontwikkelingsachterstanden bij kinderen.

Kinderen worden in de voor- en vroegschoolse periode voorbereid 

om met zo min mogelijk ontwikkelingsachterstanden aan groep 

drie van de basisschool te beginnen. 

Nieuwe inrichting peuteropvang en 

VVE-beleid

11
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Programma 1 Fysiek en Mentaal Gezond 

Titel: JOGG plan van aanpak  

Thema 1.1 Gezonde Leefstijl wat betreft voeding en beweging  

Speerpunt: Gezinnen in Nijkerk beschikken over kennis over gezonde voeding en gezond eten 

Vakspecialist (en): Stefan Staartjes en Vinita Simonse 

     

Doel omschrijving: 

De gemeente Nijkerk is aangesloten bij het landelijke programma JOGG, dat staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Dit jaar stelt de 

gemeente Nijkerk een plan van aanpak JOGG voor de komende 3 jaar op, met als doel dat zoveel mogelijk jongeren op gezond gewicht 

komen met de inzet van het JOGG programma. 

  
     

Wat gaan we er voor doen? 

Nijkerk is sinds 2013 JOGG-gemeente. Er zijn veel activiteiten, met name in het onderwijs, de kinderopvang en de sportverenigingen. De 

JOGG-aanpak kan volgens betrokkenen beter worden geborgd. Er is nog veel te winnen, bijvoorbeeld op gebied van monitoring en evaluatie, 

verbinding preventie en zorg en de samenwerking met stakeholders (in het bijzonder Publiek Private Samenwerking). Het contract tussen 

JOGG en de gemeente Nijkerk is daarom per 1 januari 2019 met nog eens 3 jaar verlengd en er is passende ondersteuning georganiseerd 

vanuit JOGG landelijk.  

 

Er gebeurt al veel, onder de naam Nijkerk Sportief en Gezond, maar dat gaat vooral om uitvoering. De samenhang en langere termijn ambities 

zijn niet duidelijk en de relatie tussen activiteiten en doelstellingen is niet helder.  

 

Daarom komt er een nieuw plan van aanpak voor de komende drie jaar met heldere doelstellingen en samenhang.  

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Er komt in april 2019 een nieuw plan van aanpak voor JOGG en de uitvoering van het plan van aanpak wordt verspreid over de jaren 2019-

2022. Nijkerk Sportief en Gezond coördineert de uitvoering van het plan.  

 

Hoe wordt het resultaat bereikt? 

In het op te stellen plan worden er voor de JOGG activiteiten duidelijke doelen benoemd en er wordt beschreven hoe we de resultaten kunnen 

monitoren. 

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van  de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja 
Dit past binnen de uren van Nijkerk Sportief en Gezond. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWuaqt4-DgAhVHM-wKHdFMDWwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nijkerksportiefengezond.nl/&psig=AOvVaw3WjhKfJwSZxHvAIPLcC6p_&ust=1551523943999790
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ9eu-4-DgAhULC-wKHXXdBtgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nijkerk.eu/inwoners/nijkerk-sportief-en-gezond_42474/&psig=AOvVaw3WjhKfJwSZxHvAIPLcC6p_&ust=1551523943999790
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Programma 1 Fysiek en Mentaal Gezond 

Titel: SOVA trainingen 

Thema 1.2 Sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen 

Speerpunt: Kinderen in Nijkerk hebben een goede sociale weerbaarheid en krijgen in Nijkerk de kans om deze vaardigheid 
te ontwikkelen. 

Vakspecialist (en): Vinita Simonse 

     

Doel omschrijving: 

We willen een betere inzage in het lokale aanbod van sociale weerbaarheidstrainingen, zodat we activiteiten beter kunnen afstemmen en ze 

ook beter bekend worden bij professionals en ouders/kinderen.  

     

Wat gaan we er voor doen? 

 

Achtergrond informatie 

In principe voeren de gebiedsteams preventief werk uit door kortdurende ondersteuning te bieden of door te verwijzen naar een passend en 

beschikbaar aanbod. Dit is op individueel niveau. Collectief preventief aanbod hoort daar naar het idee van onderzoekers niet bij ( even 

uitleggen wanneer welk onderzoek, Rebel, december 2017). Dit gaat namelijk ten koste van (in tijd van) de primaire toegangsfunctie = 

onbegrijpelijk Voorstel: Dit gaat ten koste van de hoofdtaak van de gebiedsteammedewerker. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over de 

collectieve preventietaken van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) als onderdeel van gebiedsteams. De onderzoekers gaven ook aan dat 

er beleidsmatig te weinig werd gestuurd op preventie. Naar aanleiding van de evaluatie gebiedsteams is er nu voor gekozen om te kijken of het 

collectieve aanbod van de gebiedsteams op een andere manier kan worden belegd/uitgevoerd. 

 

SOVA trainingen 

De gebiedsteams hebben de laatste jaren collectieve preventieprogramma’s aangeboden in Nijkerk. Een aantal van deze trainingen is gericht 

op de het vergroten van de sociale vaardigheid van kinderen/jongeren onder de 18 jaar, zogenaamde SOVA trainingen (sociale vaardigheid 

trainingen). De trainingen zijn nu voornamelijk bekend bij het netwerk van de gebiedsteams, maar sluiten nog niet volledig aan op het aanbod 

van het voorliggende veld, het vrij toegankelijke aanbod (inkooptafel Algemeen Toegankelijk). Samen met de preventie-coördinatoren van de 

gebiedsteams en partijen van het voorliggende veld stemmen we de activiteiten op elkaar af en kijken naar een passend aanbod. 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Voor 1 juli  2019  maken we het activiteiten aanbod SOVA trainingen bekend voor de tweede helft van het jaar 2019.  

Hoe wordt het resultaat bereikt? 

We kopen de afgestemde activiteiten in en communiceren daarover op de Wegwijzer Nijkerk. De programma’s worden ingekocht op basis van 

vraag en bewezen effectieve interventies.  

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja 
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Programma 1 Fysiek en Mentaal Gezond 

Titel: Convenant cultuuronderwijs voor basisscholen 

Thema 1.2 Sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen 

Speerpunt: We versterken cultuuronderwijs op en rond scholen door inzet van de Cultuurmakelaar 

Vakspecialist (en): Stefan Staartjes 

     

Doel omschrijving: 

Kinderen in Nijkerk hebben cultureel en historisch besef en goede sociale weerbaarheid. Kinderen krijgen in Nijkerk de kans om deze 

competentie zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.  

     

Wat gaan we er voor doen? 

leder kind heeft het recht om zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is bij uitstek een plaats om kinderen met cultuur te 

bereiken. Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, vergroot het cultureel en historisch besef en geeft mogelijkheden tot 

deelname aan de maatschappij. Cultuureducatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en hun scholen, de culturele 

instellingen en de gemeente, in samenwerking met de provincie. Dit maakt het belangrijk om vanuit een gedeeld kader te werken en de 

afspraken hiervoor vast te leggen in een convenant. 

 

We gaan het cultuuronderwijs op en rond scholen versterken door afspraken tussen het onderwijs, de culturele partijen en de gemeente vast te 

leggen in een convenant. Met dit convenant willen we de samenwerking, efficiency en communicatie bevorderen tussen de partijen. Goede 

samenwerking is een voorwaarde om er voor te zorgen dat elk kind met cultuur kennismaakt binnen het basisonderwijs in de gemeente 

Nijkerk. 

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Het convenant is ondertekend voor 1 juli 2019 en is geldig voor 4 schooljaren.  

Hoe wordt het resultaat bereikt? 

Voor de start van het nieuwe schooljaar is het convenant getekend door minimaal 75% van de basisscholen waardoor er een eerste aanzet 

wordt gemaakt voor een breed onderwijsaanbod waar kunst en cultuur deel van uitmaakt. Het aanbod wordt bekend gemaakt op de Wegwijzer 

Nijkerk.   

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja 

  
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj38I698ODgAhWDsKQKHWGwCssQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cultuureducatieflevoland.nl/alles-over-cultuuronderwijs/cultuurcoordinator-op-school1/&psig=AOvVaw3vCvgaBwB-whyqHde9m0AJ&ust=1551527493525388
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Programma 1 Fysiek en Mentaal Gezond 

Titel: Pilot Gezonde lichaamshouding 

Thema 1.3 Aandacht voor gezonde lichaamshouding en voldoende rust en slaap 

Speerpunt: Kinderen worden bewust van hun houding op school en ook thuis achter de tablet/pc of tv. Kinderen die de 

eigen houding kunnen corrigeren hebben daar in de toekomst ook profijt van wanneer ze gaan werken. 

Vakspecialist (en): Vinita Simonse 

     

Doel omschrijving: 

Kinderen in Nijkerk van 10 tot 15 jaar worden bewust van hun houding op school en ook thuis achter de tablet/pc of tv.  We willen hiermee 

bereiken dat de kinderen de eigen houding kunnen corrigeren, zodat ze er in de toekomst profijt van hebben. 

     

Wat gaan we er voor doen? 

Vanuit de fysiotherapeuten in Nijkerk is het verzoek gekomen om extra aandacht te besteden aan gezonde lichaamshouding. Door de opkomst 

van het internet, de tablets en de mobiele telefoons zitten kinderen meer en hebben ze vaak ook een slechte houding tijdens deze activiteiten. 

De therapeuten komen steeds meer in de praktijk kinderen tegen met rug- en nekklachten. In de volksmond ook wel de iPad-nek genoemd. 

 

In de gemeente Nijkerk worden gezonde lichaamshouding trainingen gegeven op het basisonderwijs voor groep 5,6 en 7  en eventueel aan de 

brugklas op de middelbare scholen. Duur van de voorlichting is ongeveer 60 minuten. Na 4 maanden krijgen de scholen een herhalingstraining 

aangeboden. 

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

De trainingen/lessen worden aangeboden in het schooljaar 2018/2019 en 2019/2020.   

Hoe wordt het resultaat bereikt? 

De trainingen worden aangeboden door de Praktijk voor Fysio- en Oedeemtherapie. Afgesproken is dat de praktijk zelf zorg draagt voor de 

werving door haar aanbod kenbaar  te maken bij alle basisscholen in de gemeente Nijkerk. De verwachting is dat er dit schooljaar 20 groepen 

deelnemen aan de training. Door het volgen van de training worden kinderen zich bewust van hun houding. Er zijn nog geen bewezen 

effectieve interventies bedacht voor het opkomende probleem. Er wordt daarom van uitgegaan dat voorlichting een eerste bijdrage kan leveren 

voor het bewustwordingsproces. 

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja. 

Op basis van contractfinanciering geeft de gemeente een cofinanciering voor de het trainen van maximaal 30 groepen per jaar. Het gaat dan 

om een maximale bijdrage van 5.000 euro per jaar voor 30 groepen. 

  
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc2rXEzN7gAhVDKlAKHceSCyEQjRx6BAgBEAU&url=https://gobzoetermeer.nl/meer-aandacht-gezonde-houding-kinderen/&psig=AOvVaw0pI_X7Xd2mlRI8XsTg5CLk&ust=1551449110335703
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Programma 1 Fysiek en Mentaal Gezond 

Titel: Uitvoering geven aan convenant Alcohol- en drugspreventie  

Thema 1.4 Alcohol-, drugs- en rookvrij opgroeien 
 

Speerpunt: We willen bij ouders en jongeren bewustwording creëren over alcohol en drugsgebruik onder jongeren. 

Vakspecialist (en): Vinita Simonse 

     

Doel omschrijving: 

We willen bewustwording creëren over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik en over de gevolgen van drugsgebruik. Hiervoor hebben de 

drie voortgezet onderwijsscholen in samenwerking met de Kerngroep Stopdrugs Nijkerk het convenant Verslavingspreventie op scholen eind 

2018 ondertekend. De doelen van het convenant zijn dat scholen meer inzicht krijgen en betere toegang tot informatie over verslavings-

preventie programma’s op school en dat jongeren weerbaarder worden. 

 

     

Wat gaan we er voor doen? 

Het terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik vraagt om een brede aanpak. Zowel ouders, leerlingen als docenten hebben ieder op hun 

eigen niveau kennis nodig van de effecten, de risico’s en vooral ook van manieren waarop die risico’s voorkomen kunnen worden. 

Drie voortgezet onderwijsscholen in Nijkerk hebben vorig jaar het convenant Verslavingspreventie op scholen ondertekend. Het convenant 

geeft een leidraad voor samenwerking richting een sluitend preventieaanbod op het gebied van alcohol en drugspreventie. 

 

De veronderstelling is dat dankzij het convenant jongeren eerder voorlichting krijgen over de gevaren rondom overmatig alcohol- en 

drugsgebruik, dankzij goede samenwerking tussen de lokale partijen. Het convenant biedt een mogelijkheid om samen tot een integrale 

aanpak te komen. De scholen kopen het preventieaanbod in aan de hand van een productenboek. Dit productenboek is opgesteld door de 

Kerngroep Stopdrugs Nijkerk. In het productenboek staan voorlichtingen, trainingen en andere activiteiten omschreven. De scholen kiezen zelf 

welke interventies het best bij hen passen. De gemeente Nijkerk neemt daarbij een deel van de kosten op zich en zorgt voor de contacten met 

de gespecialiseerde instellingen op dit gebied. 

 

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Scholingsprogramma/training wordt aangeboden in het schooljaar 2018/2019 en 2019/2020 
 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

Scholen plannen jaarlijks al die activiteiten in. Ieder jaar wordt gekeken welke activiteiten effectief zijn en welke activiteiten beter vervangen 

kunnen worden door nieuwe initiatieven, zodat het productenboek een levend document blijft.  

De kerngroep monitort 2x per jaar het ingekochte aanbod en gaat met de scholen hierover in gesprek. 

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

De gemeenteraad heeft voor de jaren 2016-2020 middelen beschikbaar gesteld voor het ontmoedigen van alcohol en drugsgebruik via het 

vastgestelde plan Samen Sterk tegen drugs in Nijkerk. Iedere VO school ontvangt maximaal 5.000 euro per schooljaar. 

 

  
 
 

Plaatje  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr256d097gAhUGZ1AKHbvtC5EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nijkerkerveen.org/samen-sterk-tegen-drugs/&psig=AOvVaw1EHNG3ZiYfY_xS8tgHmNfA&ust=1551450822474760
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Programma 1 Fysiek en Mentaal Gezond 

Titel: Voorlichting thuis! 

Thema 1.4 Alcohol-, drugs- en rookvrij opgroeien 
 

Speerpunt: We richten ons op de omgevingsfactoren, familie en vrienden en nazorg. 

Vakspecialist (en): Vinita Simonse 

     

Doel omschrijving: 

We willen ouders en gezinnen in een vroeg stadium informeren over de gevolgen van overmatig alcohol-, drugsgebruik en andere 

verslavingsthema’s. Dit doen we door ouders in een vroegtijdig stadium praktische tips te geven over hoe om te gaan met kinderen die 

experimenteren met alcohol en drugs. 

     

Wat gaan we er voor doen? 

De kerngroep Stopdrugs Nijkerk geeft voorlichting over verslavingen, gamen, alcohol en drugs bij inwoners in de huiskamer. De voorlichting is 

bedoeld voor ouders van jongeren van 12 tot 17 jaar en is er om antwoorden en praktische tips te geven op vragen die ouders hebben over 

opvoedingsvraagstukken rond drugs en alcohol. 

 

De spelregels: 

- Ouders nodigen de kerngroep Stop drugs en nog minstens drie andere gezinnen uit 

- Alles wat die avond gezegd wordt blijft binnenskamers 

- Er wordt niets inhoudelijks geregistreerd 

- Er zijn verder geen kosten aan deze avond verbonden 

 

Voordelen van voorlichting aan huis: 

- Voorlichting op het moment dat het de inwoner uitkomt 

- Praktische antwoorden op vragen 

- Met vrienden onder elkaar praat het wat gemakkelijker 

- Ouders horen ook de vragen waar andere ouders mee zitten 

 

We weten uit onderzoek dat het praten over alcohol en drugsgebruik nog een groot taboe is Nederland. Het is een hele stap om het hierover te 

hebben. Het programma is erop gericht om op een laagdrempelige wijze in gesprek te kunnen gaan met hulpverleners. 

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Ouders kunnen het hele jaar op verzoek een voorlichting aanvragen. We werken vraaggericht. 

Hoe wordt het resultaat bereikt? 

De inhoud wordt niet geregistreerd maar wel het aantal voorlichtingen. Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van het aanbod, maar het is goed 

dat ouders op de hoogte zijn van dit aanbod. Via de www.stopdrugsnijkerk.nl worden ouders geïnformeerd over het aanbod. 

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja 

  
 
 

http://www.stopdrugsnijkerk.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT_pfd4uDgAhVQzKQKHRo1B6AQjRx6BAgBEAU&url=https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/66890/website-stop-drugs-nijkerk-gepresenteerd/&psig=AOvVaw3Eefm-dNFQWR6xm5cShikd&ust=1551523795279099
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Programma 2 Ontwikkelingskansen kinderen 

Titel: Nieuwe inrichting peuteropvang en VVE-beleid 

Thema 2.1 Vroegtijdig voorkomen en aanpakken van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. 

Speerpunt: Kinderen worden in de voor- en vroegschoolse periode voorbereid om met zo min mogelijk 

ontwikkelingsachterstanden aan groep drie van de basisschool te beginnen. 

Vakspecialist (en): Veerle Scherders 

     

Doel omschrijving: 

 
Onderwijsachterstandenbeleid moet voorkomen dat een achterstand op jonge leeftijd resulteert in een leven lang "achter de feiten aanhollen”. 

In de gemeente Nijkerk richten we ons hierin op peuteropvang en VVE, maar ook op de taalklas voor statushouders kinderen. Vanuit het Rijk 

hebben we per 2020 de taakstelling om een aanbod van 16 uur per week voor doelgroep peuters vanaf 2,5 jaar te hebben. Hiermee wil het 

Rijk de onderwijskansen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand vergroten.  

  

     

Wat gaan we er voor doen? 

 

 
Achtergrond informatie 

Het onderwijsachterstandenbeleid van de nationale overheid is gericht op de doelgroep van 4 tot 12-jarigen en focust op de ontwikkeling van 

kinderen bij wie al een onderwijsachterstand geconstateerd is, maar ook op de ontwikkeling van kinderen die vermoedelijk een 

onderwijsachterstand op lopen als er niet tijdig ingegrepen wordt. Te denken valt aan het voorkomen van achterstanden bij jonge kinderen, 

maar ook aan anderstalige instromers. Gemeenten krijgen financiële middelen van het Rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.  

   

De nieuwe inrichting peuteropvang en VVE beleid 

Op dit moment hebben we in de gemeente Nijkerk een aanbod van 10 uur per week voor doelgroep peuters en 3 uur voor reguliere peuters, 

beide vanaf 2 jaar. Deze situatie moet we aanpassen om de taakstelling voor 16 uur aanbod voor doelgroep peuters in 2020 te halen.   

Deze taakstelling gaan we halen door in 2018 en in 2019 in samenwerking met de betrokken partijen toe te werken naar de nieuwe inrichting 

van peuteropvang en VVE. Wij verwerken dit in een collegevoorstel inclusief raadsinformatiebrief, die het college in de tweede helft van 2019 

behandelt. We starten met deze werkwijze per 1 januari 2020.  

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

 

De nieuwe inrichting van peuteropvang en VVE is in de tweede helft van 2019 gereed en  wordt door het college vastgesteld, zodat de nieuwe 

manier van werken in 2020 in kan gaan (taakstelling rijk). 

 

Hoe wordt het resultaat bereikt? 

 

Door de nieuwe inrichting van peuteropvang en VVE voldoen we vanaf 2020 aan de taakstelling van het rijk en is er in de gemeente 

Nijkerk 16 uur aanbod voor doelgroep peuters en 8 uur voor reguliere peuters beschikbaar. 

 
 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

 

Ja, de uitvoering past binnen de huidige begroting en wordt gefinancierd van de rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj53c_v5ODgAhWE16QKHfowBUEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.skoa.nl/vve/&psig=AOvVaw1xcgN0ZNdbmxuxcZ-w5Bu4&ust=1551524297036250
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Programma 2 Ontwikkelingskansen kinderen 

Titel: Regionale aanpak thuiszitters 

Thema 2.2 Alle Nijkerkse kinderen gaan naar school en behalen waar mogelijk hun startkwalificatie. 

Speerpunt: Met alle betrokken partijen werken aan een eenduidige aanpak van thuiszitten en verzuim. 

Vakspecialist (en): Veerle Scherders 

     

Doel omschrijving: 


Regionaal afspraken maken om thuiszitten te voorkomen en jongeren weer naar school te begeleiden. 

     

Wat gaan we er voor doen? 

 

Voor passend onderwijs maakt de gemeente Nijkerk deel uit van de regio Noord Veluwe. In deze regio pakken we de juiste onderwerpen op 
het juiste schaalniveau op. Wij hebben als regiogemeenten te maken met dezelfde samenwerkingsverbanden. Daarnaast is onderwijs geen 
thema dat volledig binnen de gemeentegrenzen geregeld kan worden. Het is handig om als gemeenten samen op te trekken als het gaat om 
afspraken met de samenwerkingsverbanden op thema's die alle gemeenten aangaan, of die gemeente overstijgend zijn. 
 
Dit jaar wordt vanuit “het regionaal ambtelijk overleg onderwijs” opnieuw een werkgroep “Thuiszitters” opgericht, met daarin 
vertegenwoordigers van beleidsmedewerkers onderwijs, leerrechtambtenaren en samenwerkingsverbanden. Vanuit deze werkgroep gaan we 
afspraken maken om thuiszitten te voorkomen en jongeren weer naar school te begeleiden. We zullen dit onder andere doen aan de hand van 
het regionaal thuiszitterspact. Dit zullen we doen aan de hand van een afgesproken route om thuiszitten te voorkomen. 
 

 
 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

 

2019 (en verder). 
 

Hoe wordt het resultaat bereikt? 

 

Eind 2019 is de regionale werkgroep “Thuiszitters” opgericht en zijn we minimaal twee keer bij elkaar geweest om af te stemmen en afspraken 
te maken om thuiszitten tegen te gaan. 
 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

 

Ja 
 

  
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIgoTU5eDgAhVP3qQKHS8DAb8QjRx6BAgBEAU&url=https://eenvandaag.avrotros.nl/item/waarom-daalt-het-aantal-thuiszittende-kinderen-niet/&psig=AOvVaw2rYWjKGvB3pJGG7ujg6YMW&ust=1551524530730763
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Programma 2 Ontwikkelingskansen kinderen 

Titel: Thuiszitters in beeld 

Thema 2.2 Alle Nijkerkse kinderen gaan naar school en behalen waar mogelijk hun startkwalificatie. 

Speerpunt: Leerrechtambtenaren betrekken vanuit hun preventieve-, adviserende- en informatieve rol, vroegtijdig het 

(sociale) netwerk van het betreffende kind, voor een sluitende ketenaanpak. 

Vakspecialist (en): Veerle Scherders 

     

Doel omschrijving: 

 
We willen alle thuiszitters in beeld brengen en vervolgens betrokken blijven bij de betreffende jongere om zo op de hoogte te blijven van de 

stand van zaken rondom de jongeren, zodat we kunnen aansluiten bij de voortgang. Het doel is: weer naar school gaan. 

 
     

Wat gaan we ervoor doen? 

 
Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 18 jaar die valt onder de leerplicht en/of kwalificatieplicht, die ingeschreven staat op 

een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken aaneengesloten verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft 

van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. 

 

Dankzij de onlangs extra toegekende formatie aan het team leerplicht  is er nu de mogelijk om in de eerste helft van 2019 alle thuiszitters in de 

gemeente Nijkerk in beeld te brengen. Wanneer deze in beeld zijn, in de tweede helft van 2019, blijven de leerrechtambtenaren op de hoogte 

van de stand van zaken rondom de inzet op de thuiszitters, ook wanneer ze elders in behandeling zijn. Zo kan er geanticipeerd worden op de 

voortgang, met als doel terugkomst van de jongere naar het onderwijs. 

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

 
Halverwege 2019 hebben we alle thuiszitters in de gemeente Nijkerk in beeld. Daarnaast blijven de leerrechtambtenaren vanaf halverwege 

2019 op de hoogte van de stand van zaken rondom de inzet op de thuiszitters in de gemeente. 

 

Hoe wordt het resultaat bereikt? 

 
Het eerste resultaat is om de thuiszitters woonachtig in de gemeente Nijkerk in beeld te krijgen, zodat de leerrechtambtenaren thuiszitters 

kunnen blijven volgen. Hierdoor kan er geanticipeerd worden op de voortgang, met als doel terugkomst van de jongere naar het onderwijs. 

De gemeente heeft inzicht in het aantal thuiszitters en het aantal jongeren dat weer naar school gaat. Het jaar 2019 wordt gezien als eerste 

jaar voor de 0-meting. Vanaf dit moment kan er worden gemeten wanneer thuiszitters weer naar school zijn gegaan.  

 
Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente Nijkerk? Ja/nee 

Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvrbv_5eDgAhXQ2KQKHSMRD0oQjRx6BAgBEAU&url=https://ziezon.nl/onderwijsondersteuning/informatie-voor-school/gevolgen-van-ziek-zijn/fysieke-aspecten/schoolverzuim/&psig=AOvVaw2jw04ufIFG4j1WoNlh9ZOA&ust=1551524669841555
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Programma 2 Ontwikkelingskansen kinderen 

Titel: Monitor passend onderwijs en jeugdhulp 

Thema 2.3 Er is in de gemeente Nijkerk een dekkend netwerk aan voorzieningen aanwezig, om goed passend onderwijs 
mogelijk te maken. 

Speerpunt: Laten aansluiten van passend onderwijs op jeugdhulp. 

Vakspecialist (en): Veerle Scherders en Henk Krooi 

     

Doel omschrijving: 

 
We willen samen met de scholen kijken naar waar het aanbod van jeugdhulp voor schoolgaande kinderen beter kan (signaleren) en samen 

oplossingen bedenken voor het organiseren van de jeugdhulp (interveniëren). 

 

     

Wat gaan we er voor doen? 

 
In het eerste half jaar van 2019 koppelen we gegevensbronnen van jeugdhulp en leerplicht aan elkaar. De uitkomsten geven inzicht in 

patronen en trends die we in het tweede half jaar van 2019 bespreken met het onderwijs. Duidelijk wordt welke inzet de scholen hebben 

gepleegd op passend onderwijs (in geld of fte). Dit geeft aanvullende informatie over aanbod aan kinderen en jongeren per school. We 

bekijken en bespreken oorzaken en verklaringen van bijzonderheden. Ook kunnen we eventueel maatregelen nemen.  

 

 

In het eerste half jaar van 2019 hebben we bijzonderheden en trends verkend door gegevensbronnen van jeugdhulp en leerplicht aan elkaar te 

koppelen. Aan het eind van 2019 hebben we deze verworven bijzonderheden en trends verdiepend besproken met het onderwijs, zodat we 

aan het eind van 2019 informatie hebben om (desgewenst) gerichte activiteiten/interventies in te zetten. 

 
 

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

 
In januari 2019 is deze aanpak in het bestuurlijk overleg met Zeeluwe, onderwijsbesturen en de gemeente met het onderwijs afgestemd. 
Halverwege 2019 is duidelijk welke bijzonderheden en trends uit de cijfers naar voren zijn gekomen. 
In de tweede helft van 2019 worden de bijzonderheden en trends in samen met het onderwijs uitgediept en wordt besproken welke 
vervolgstappen wenselijk zijn. 
 

Hoe wordt het resultaat bereikt? 

 
Het eerste half jaar van 2019 gebruiken we om de bijzonderheden en de trends uit de gekoppelde gegevensbronnen te destilleren en in beeld 

te brengen. In het tweede half jaar van 2019 worden de in de eerste helft van 2019 verworven gegevens uitgediept in gesprekken met het 

onderwijs, zodat we aan het eind van 2019 informatie hebben om (desgewenst) gerichte activiteiten/interventies in te zetten. 

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

 
Ja 
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Programma 3 Meedoen en Meedenken 

Titel: Onderzoek mogelijkheden Torenpas voor Nijkerk 

Thema 3.1 We willen kansen creëren voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen om te participeren in de 

samenleving en zich te ontwikkelen. 

Speerpunt: We willen mensen met een laag inkomen zoveel mogelijk in natura ondersteunen bij het meedoen in de 

samenleving. 

Vakspecialist (en): Joke Bouwman en Stefan Staartjes 

     

Doel omschrijving: 

Voor 1 januari 2020 onderzoeken we of het voordelen heeft om in Nijkerk een pas (Torenpas) te ontwikkelen (voor mensen met een laag 

inkomen) en of een verbinding met het “Kindpakket” mogelijk is. 

 

     

Wat gaan we er voor doen? 

De Torenpas heeft als doel mensen (met een laag inkomen) in natura te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving. Denk aan 

deelname aan sportieve, culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Bekeken wordt ook of een koppeling met het Kindpakket mogelijk 

is, dat hetzelfde doel heeft specifiek voor kinderen, maar (nog) niet in natura wordt uitbetaald. 

 

Dit onderzoek en de eventuele uitwerking is een samenwerking tussen de beleidsvelden sport, cultuur en minimabeleid. De Dialooggroep 

Torenpas is trekker van het project. 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Voor 1 januari 2020 is duidelijk of er behoefte is aan een Torenpas in de gemeente Nijkerk en of er een koppeling met het Kindpakket mogelijk 
is.  
 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

In het eerste kwartaal van 2019 doen we onderzoek naar het nut van een Torenpas in Nijkerk. Een positief advies met aanbevelingen werken 

wel in 2019 verder uit.  

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja,  het onderzoek en de eventuele uitwerking is onderdeel van het werk van de beleidsadviseurs (en de Dialooggroepleden) en daar zijn geen 

extra kosten aan verbonden.  
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Programma 3 Meedoen en Meedenken 

Titel: MoneyFit 

Thema 3.2 We zetten in op preventie en vroegsignalering van financiële problemen die “meedoen” belemmeren. 

Speerpunt: We zetten in op vroegsignalering van schulden en daarmee willen wij jongeren en gezinnen in armoede eerder 
bereiken.  

Vakspecialist (en): Joke Bouwman 

     

Doel omschrijving: 

De deelname van Nijkerk aan de website MoneyFit (digitale financiële ondersteuning voor jongeren) zetten we  per 1 april 2019 betaald voort 

als blijkt dat jongeren in toenemende mate hiervan gebruik maken.  

 

     

Wat gaan we er voor doen? 

In oktober 2018 hebben we deelgenomen aan de landelijke website MoneyFit, in de vorm van  een gratis testfase. MoneyFit is een 

product/dienst van SchuldHulpMaatje Nederland. MoneyFit  wil jongeren digitaal bereiken, informeren en helpen met hun financiën. Nijkerk 

heeft een eigen pagina met lokale informatie. 

 

De website wordt beheerd door Schuldhulpmaatje Nederland. Zij verzorgen ook de online campagnes via Social Media en offline 

campagnematerialen. We ondernemen als gemeente ook zelf acties om lokale bekendheid te geven aan MoneyFit. 

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

De testfase loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019. In april 2019 vindt evaluatie plaats. Als in de testfase de doelstellingen behaald 

zijn, start de gemeente Nijkerk met  de jaarlijkse investering op 1 april 2019. Dit contract is in eerste instantie voor een jaar. 

 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

Er is afgesproken dat Nijkerk betaald gaat deelnemen als de afgesproken doelstellingen voor het 1e kwartaal van 2019 zijn gehaald. Dit past 

binnen huidige beschikbare budget. 

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja,  MoneyFit is een onderdeel van de uitvoering van het Schuldpreventieplan (2016). 
 

  
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD8Ne17ODgAhVOsqQKHVDpA9UQjRx6BAgBEAU&url=https://moneyfit.postfinance.ch/&psig=AOvVaw2P620XtNesBZHnLdRFbnyj&ust=1551526406681014
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Programma 3 Meedoen en Meedenken 

Titel: Pilot Op tijd erbij! 

Thema 3.2 We zetten in op preventie en vroegsignalering van financiële problemen die “meedoen” belemmeren. 

Speerpunt: We zetten in op vroegsignalering van schulden en daarmee willen wij jongeren en gezinnen in armoede eerder 

bereiken. 

Vakspecialist (en): Joke Bouwman 

     

Doel omschrijving: 

In de het eerste kwartaal van 2019 starten we met een pilot Vroegsignalering schulden (project Op tijd Erbij), om 

financiële problemen van inwoners eerder op te sporen en ze een helpende hand bieden om hogere schulden voorkomen.  

 

     

Wat gaan we er voor doen? 

Wanneer inwoners bij twee crediteuren meer dan twee maanden een schuld hebben benaderen twee medewerkers hen persoonlijk 

(outreachend). Het gaat om eén medewerker maatschappelijk werk en één medewerker met expertise in de schulddienstverlening. Deze 

medewerkers van Op tijd Erbij kunnen zelf hulp bieden of doorverwijzen voor zwaarder hulp.  

 

De medewerkers worden geworven in het 1e kwartaal van 2019. De daadwerkelijke uren dat de medewerkers met een signaal bezig zijn moet 

zich nog uitwijzen. De1e helft van 2019 is peilperiode. In de 2e helft van 2019 wordt het aantal signalen dat medewerkers oppakken 

opgeschaald aan de hand van de daadwerkelijke tijd dat de medewerkers gemiddeld nodig hebben om een signaal af te handelen. 

Medewerkers en deelnemende bedrijven worden gefaciliteerd door software systemen RIS en  VPS. 

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Pilot loopt tot eind 2020. 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

Het 1e half jaar van 2019 verwerken medewerkers tenminste 15 signalen per maand. De medewerkers zijn in totaal 150 uur per maand bezig  

met het verwerken en afhandelen van de signalen. De managementinformatie over de behaalde resultaten komt uit het software systeem VPS.  

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja,  De werkzaamheden sluiten aan op de werkzaamheden van de schulddienstverlening (Plangroep). Bij andere problematiek wordt 

doorverwezen naar het gebiedsteam en naar andere hulpverlening (in- of extern). De privacy is geborgd en bewoners zijn niet verplicht tot 

deelname. 
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Programma 3 Meedoen en Meedenken 

Titel: 18-/18+ Verjaardagskaart 

Thema 3.2 We zetten in op preventie en vroegsignalering van financiële problemen die “meedoen” belemmeren. 

Speerpunt: We willen dat jongeren (gezinnen) financiële voorlichting over en ondersteuning krijgen bij het omgaan met geld. 

Vakspecialist (en): Joke Bouwman 

     

Doel omschrijving: 

Met ingang van 1 maart 2019 ontvangen Nijkerkse jongeren die 18 jaar worden een fysieke verjaardagskaart met daarop een link naar 

informatie over de zaken die ze moeten regelen omdat ze (juridisch) volwassen worden. 

 

     

Wat gaan we er voor doen? 

Het versturen van een ‘verjaardagskaart’ aan alle jongeren van Nijkerk die bijna 18 worden. Op deze kaart staat opgenomen waar zij op onze 

website informatie en links kunnen vinden. De website is aangepast met een apart onderdeel (www.nijkerk.eu/18jaar). De verzending gebeurt 

maandelijks, naar de jongeren die 3 maanden later 18 jaar worden (in maart krijgen de juni-jarigen de kaart). 

 

De wens voor het versturen van de kaart is al eerder opgenomen in het actieplan naar aanleiding van het Schuldpreventieplan 2016, en in 

2018 via een RIB aan de raad gecommuniceerd.  

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

In januari en februari 2019 worden de voorbereidingen gedaan. De start is op 1 maart 2019. 
 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

Per 1 maart 2019 wordt dit uitgerold. 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja.  De wens voor het versturen van de kaart is al eerder opgenomen in het actieplan naar aanleiding van het Schuldpreventieplan 2016, en in 

2018 via een RIB aan de raad gecommuniceerd.  

 
  
 

 

http://www.nijkerk.eu/18jaar
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRupXv7-DgAhWK6aQKHcyADJkQjRx6BAgBEAU&url=https://handerella.com/verjaardagskaart-18-jaar.html&psig=AOvVaw3CuYnHg-J7tJTuzWJ2YvXg&ust=1551527325911599
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Programma 3 Meedoen en Meedenken 

Titel: Speelruimteplan 

Thema 3.3 Er wordt een structuur gevonden waardoor participatie meerjarig geborgd is. 

Speerpunt: Jeugdigen en hun ouders worden vanuit de gemeente actief gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de 

samenleving, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, en mee te denken en te doen bij de ontplooiing van (nieuwe) 

initiatieven. 

Vakspecialist (en): Vinita Simonse 

     

Doel omschrijving: 

Het nieuwe speelruimteplan zorgt er voor dat we bij nieuw te ontwikkelen speelvoorzieningen kijken naar de speelbehoeften van jongeren. 

     

Wat gaan we er voor doen? 

Jongeren hebben als input voor het jeugdprogramma aangegeven dat ze graag willen bewegen en meer naar buiten toe willen gaan. De 

jongeren geven aan dat de buitenspeelvoorzieningen in de gemeente Nijkerk vooral gericht zijn op jonge kinderen. Naar aanleiding van dit 

verzoek heeft de gemeenteraad tijdens de vaststelling van het jeugdprogramma Een kind- en gezinsvriendelijke gemeente Nijkerk 2019-2023 

besloten om het huidige Speelruimteplan van de gemeente aan te passen. 

 

Aanpassing van het speelruimteplan staat in het jeugdprogramma. Het team Adviseurs Dagelijks Leven is nauw betrokken geweest bij de 

totstandkoming van dit plan. Maar het is team Planologie dat verantwoordelijk is voor de buitenruimte en hierdoor ook gedeeltelijk 

verantwoordelijk voor het Speelruimteplan. In overleg met planologie is afgesproken dat planologie niet de trekker wordt van het schrijven van 

het plan, maar wel deelneemt aan de nog te vormen projectgroep. Onze belangrijkste lokale partner voor het betrekken van de jeugd Het 

Jeugd en Jongerenwerk heeft aangegeven een actieve rol te willen spelen voor het werven van jongeren. 

 
 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Het Jeugd en jongerenwerk schrijft samen met  de gemeente Nijkerk in 2019 het Spelruimteplan. 
 

Hoe wordt het resultaat bereikt? 

De gemeenteraad heeft voor het jaar 2019 middelen beschikbaar gesteld voor aanpassen van het Speelruimteplan. Het gaat om een 

incidentele bijdrage van €10.000,-- euro. Dit betekent dat het plan voor het einde van 2019 moet worden opgesteld, zodat het in februari 2020 

ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.  

 
 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja 
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Programma 4 Gezinsvriendelijke ondersteuning 

Titel: Opvoedondersteuningsprogramma’s 

Thema 4.1 Inzetten op preventie inclusief opvoedondersteuning. 

Speerpunt: Een goede infrastructuur voor opvoedvragen in Nijkerk uit de sociale basisinfrastructuur (implementeren positief 

opvoeden). 

Vakspecialist (en): Gebiedsteams 

     

Doel omschrijving: 

Jeugdigen en ouders worden snel en dichtbij in vertrouwde veilige omgeving geholpen.  

     

Wat gaan we er voor doen? 

Wekelijks is er een opvoedspreekuur binnen het Gezondheidscentrum Corlaer. Het is een vrije inloopspreekuur waar ouders zonder afspraak 

kunnen binnenlopen. Ouders of verzorgers kunnen er terecht voor al hun vragen rondom opvoeden/opgroeien. Tijdens het opvoedspreekuur is 

er een gebiedsteammedewerker aanwezig die volgens de methode ‘positief opvoeden’ de vragen van ouders beantwoordt.  

 

Daarnaast is er ook wekelijks een spreekuur binnen de Wulfshoeve. Ook hier kunnen ouders/verzorgers langs met vragen over 

opvoeden/opgroeien. Op deze manier proberen we ouders zo laagdrempelig mogelijk te bereiken. Tijdens dit spreekuur is er een 

gebiedsteammedewerker aanwezig. 

 

Er is ook een specifiek aanbod voor ouders van kinderen met autisme, ‘de autisme ontmoetingsochtenden’ in Gezondheidscentrum Corlaer. 

Het is een praat/steungroep voor ouders waarin ze ervaringen en tips uitwisselen. Deze ochtenden worden verzorgd door een vrijwilliger, 

onder leiding van het gebiedsteam.  

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Activiteiten vinden al een tijdje plaats en gaan door in 2019. 

Opvoedspreekuur: elke vrijdag tussen 10.30 en 12.00 uur in gezondheidscentrum Corlaer.   

Spreekuur Wulfshoeve: elke woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Autisme-ontmoetingsochtenden: 1 keer per maand (elke laatste vrijdag van de maand).  

 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

We evalueren de resultaten van de bezoekers van de spreekuren (met welke vragen komen ouders en hoe kunnen we beter bekendheid 

geven etc).  

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja, wordt uitgevoerd onder de taken van de preventiecoördinatoren van het gebiedsteam. 

  
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBuubn9uDgAhXJyqQKHW7vCIYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.webshop-pro.nl/samen-starten/&psig=AOvVaw3yGKPDMgJF3ctCJPCQfnB0&ust=1551529175762355
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Programma 4 Gezinsvriendelijke ondersteuning 

Titel: Verwijsindex 

Thema 4.1 Inzetten op preventie inclusief opvoedondersteuning  

Speerpunt: Verwijsindex en vernieuwde Meldcode (nog) beter benutten en borgen. Toolkit implementeren. 

Vakspecialist (en): Annelies Kooiman 

     

Doel omschrijving: 

We stimuleren dat professionals signaleren en handelen volgens het opgestelde protocol (wet Meldcode), waardoor we het keurmerk voor de 

gemeentelijke afdelingen behouden (gebiedsteam, Leerplicht en WMO).   

 

     

Wat gaan we er voor doen? 

De aangepaste wet Meldcode is ingegaan per 1-1-2019 en het is voor alle organisaties verplicht om deze wet uit te voeren. De gemeente heeft 

het keurmerk verkregen en wil het graag behouden (voorbeeldfunctie). Naar aanleiding van de aanpassing is het protocol herschreven en dient 

deze nog actief getoetst te worden op gebruik met gebruikers. Het plan wordt gemonitord.  

 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Gedurende het hele jaar, met specifieke aandacht in de week tegen huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

Aantal geregistreerde stappen in de registratiesystemen door de professionals vanuit gebiedsteam, WMO loketmedewerkers, W&I en leerplicht. 

Aantal meldingen bij VT. Aantal opgeschaalde complexe casuïstiek (bij de procesregisseur Veiligheid) Succescriteria worden nader vastgesteld. 

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente Nijkerk? 
Ja/nee 

Ja. In het jeugdprogramma is aangegeven dat de voorbeeldfunctie van de gemeente belangrijk is bij het verkrijgen van draagvlak. Er zijn 

structureel middelen ter beschikking gesteld voor het organiseren van bijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten in en voor lokale organisaties.  
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Programma 4 Gezinsvriendelijke ondersteuning 

Titel: Training voor huisartsen 

Thema 4.1 Inzetten op preventie inclusief opvoedondersteuning 

Speerpunt: Samenwerking huisartsen en gebiedsteams bevorderen 

Vakspecialist (en): Vinita Simonse 

     

Doel omschrijving: 

We willen een goede toeleiding naar de jeugdhulp door huisartsen en professionals. We willen de professionals informeren over de gevolgen 

van drugsgebruik en over de lokale zorgstructuur.  

     

Wat gaan we er voor doen? 

Scholingsprogramma voor huisartsen over alcohol en drugsgebruik in Nijkerk en over de rol van de Kerngroep Stopdrugs Nijkerk. 

 

We willen een goede toeleiding naar ?? door huisartsen en professionals. We willen de professionals informeren over de gevolgen van 

drugsgebruik en over de lokale zorgstructuur. Hiervoor organiseren wij een training voor huisartsen en praktijkondersteuners onder begeleiding 

van Trimbos Instituut, Jellinek en de kerngroep Stopdrugs Nijkerk. 

 

Het programmakomt wordt ontwikkeld door het Trimbos Instituut (accreditatiepunten), Jellinek en de kerngroep Stopdrugs Nijkerk. 

 
 

Verwachting inzet: 
 

 

Trimbos Instituut  Kennis en accreditatiepunten 

Jellinek  Voorlichting 1e helft van het programma over drugsgebruik in 
Nederland het herkennen van signalen. 

Kerngroep Stopdrugs 
Nijkerk 

Draagt zorg voor werving deelnemers en voorlichting 2e helft 
lokale zorgstructuur 

 
 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Scholingsprogramma/training wordt aangeboden in het eerste kwartaal 2019 
 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

Het bijscholingsprogramma is met name geschikt voor huisartsen en praktijkondersteuners. We willen minimaal 15 deelnemers en deelnemers 

die werkzaam zijn voor de gebieden Hoevelaken en Nijkerk (incl. Nijkerkerveen). 

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja. 

De gemeenteraad heeft voor de jaren 2016-2020 middelen beschikbaar gesteld voor het ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik via het 

vastgestelde plan Samen Sterk tegen drugs in Nijkerk. 

 

  
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLj4OR_eDgAhUL66QKHb2NAlgQjRx6BAgBEAU&url=https://stopdrugsnijkerk.nl/huisartsen-in-gesprek-over-drank-en-drugs-in-nijkerk/&psig=AOvVaw2jNRWj8PuIUBokbP1EPvJC&ust=1551530891769717
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Programma 4 Gezinsvriendelijke ondersteuning 

Titel: SOH Specialistische Ondersteuning huisartsen en jeugdarts 

Thema 4.2 Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen 

Speerpunt: Pilot specialistische hulpverlener huisarts 

Vakspecialist (en): Henk Krooi 

     

Doel omschrijving: 

Passende hulp voor jeugdigen die door de huisarts verwezen worden. Uit analyse blijkt dat de huisarts er bij gebaat is om deskundigheid te 

raadplegen voor verwijzingen naar jeugdhulp.     

     

Wat gaan we er voor doen? 

Pilot Specialistische Ondersteuner Huisarts  (SOH) en Jeugdarts (SOJ) 

De huisartsen en de jeugdarts hebben in 2017 versterking gekregen met een GGZ KJP-er om jeugdigen die door de huisarts verwezen worden 

te screenen met 4 gesprekkenmodel en te verwijzen naar passende hulp.  

Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2019 besloten of en hoe de inzet van Specialistische Ondersteuners geborgd wordt. 

In Hoevelaken is de SOH bij de huisartsengroep gepositioneerd, in Nijkerk in de gebiedsteams. De tussentijdse evaluatie laat zien dat 50% 

van de gevallen een andere verwijzing heeft dan de huisarts inschatte. De cliënt tevredenheid is hoog: een 9   

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

De pilot is verlengd tot 2019.  In afwachting van het onderzoek van de Karakteracademie (juli) neemt het college in het najaar een besluit om 

de activiteit al dan niet voort te zetten. 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

We meten of het beroep op specialistische jeugdhulp is afgenomen en in plaats daarvan lichtere vormen van jeugdhulp zoals Basis GGZ en 

Opvoedingshulp ingezet zijn. Ook kijken we naar de mate van klanttevredenheid van de mensen die door de SOH geholpen zijn.  

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 

Nijkerk? Ja/nee 

Het college heeft hier extra middelen voor ingezet. We zien een daling in de specialistische GGZ waardoor de kosten grotendeels 
terugverdiend worden.  
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Programma 4 Gezinsvriendelijke ondersteuning 

Titel: Crisishulp onder de loep: Ambulante Spoedhulp / Families first 

Thema 4.3 Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien 

Speerpunt: Benut bewezen effectieve interventies. 

Vakspecialist (en): Henk Krooi 

     

Doel omschrijving: 

Onderzoeken of de methoden die worden ingezet voor kinderen in crisis / waarbij de dreiging van uithuisplaatsing boven het hoofd hangt of de 

ingezette hulpverlening ( GGZ dienst en Jeugdhulp) methodieken zo worden ingezet dat de hulp passend is.  

 

Op dit moment zijn er twee crisisdiensten met verschillend aanbod: de route via de huisarts en de route via het gebiedsteam en politie. De 

vraag is of beide routes goed verbonden zijn om passende hulp te bieden in crisissituaties. Samenwerking tussen beide crisisdiensten is het 

doel. 

 

     

Wat gaan we er voor doen? 

In 2019 is de evaluatie van het crisisprotocol Gelderland voorzien. Hierin worden de volgende ontwikkelingen meegenomen:  

 

Uit analyse blijkt dat veel crisisinterventies via Ambulante Spoedhulp toch tot uithuisplaatsing leiden.  

Er zijn signalen dat de methode niet altijd wordt uitgevoerd zoals bedoeld, met name wat betreft de 24-uursbereikbaarheid,.  

Verder is de vraag of deze methode intensief genoeg is om het doel, voorkomen uithuisplaatsing, te voorkomen. Er is een evidence based 

methode Families First die dit wel zou kunnen bieden.  

Daarnaast zijn de crisisdiensten van GGZ en Jeugdhulp niet inhoudelijk verbonden. Dat betekent dat tenminste de deskundigheid van de beide 

diensten verbonden moet worden, zodat een kind de juiste, passende hulp krijgt 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Maart 2019 en daarna 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

Het beoogde resultaat van het project is dat er een gedragen nieuw protocol crisishulp is. 

Het tweede resultaat is dat de ingezette methodes worden uitgevoerd zoals bedoeld (conform richtlijnen van de methodiek). 

 

We beoordelen dit op basis van terugkoppeling van de stakeholders nadat het nieuwe protocol in gebruik is genomen.  

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

 

  
 
 

Plaatje 
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Programma 4 Gezinsvriendelijke ondersteuning 

Titel: Week van de pleegzorg 

Thema 4.3 Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. 

Speerpunt: Pleeggezinnen worden beter ondersteund. 

Vakspecialist (en): Gebiedsteams , Foodvalley 

     

Doel omschrijving: 

We willen opvang in pleeggezinnen verbeteren door de verbinding tussen pleegouders te verbeteren en pleegouders meer te ondersteunen. 

Ook gaan we onderzoeken welke ondersteuning meer nodig is om uitval te voorkomen 

     

Wat gaan we er voor doen? 

In 2018 was er tijdens de Week van de Pleegzorg een ontbijt bij pleeggezinnen. Ook in 2019 wordt er een activiteit ingepland voor 

pleeggezinnen tijdens de Week van de Pleegzorg. Hierbij willen we tijdig de pleegzorgnetwerk betrekken en afspraken maken met 

pleegzorgouders. Zo kunnen we goed inspelen op de behoeften en een activiteitenplan maken. Het definitieve activiteitenplan is nog niet 

bekend. Dit jaar willen we geruime tijd van te voren starten zodat het goed onder de aandacht van de inwoners komt. 

 

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om uitval uit pleeggezinnen en opname in residentiele voorzieningen te voorkomen. Vanuit de 

jeugdhulpregio wordt het Pleegzorgplus-programma ontwikkeld. 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Activiteiten worden ingepland tijdens de Week van de Pleegzorg, in week 44.  

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

Pleegzorgnetwerk en pleegouders worden betrokken bij de evaluaties. Ook is het belangrijk hoeveel gezinnen we kunnen bereiken. 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja, valt onder de taken van preventie gebiedsteam.  
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Programma 4 Gezinsvriendelijke ondersteuning 

Titel:  Procesregie complexe casus op orde.  

Thema 4.3 Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien 

Speerpunt: Zet casusregie in om kinderen zo thuisnabij te kunnen opvangen. 

Vakspecialist (en): Henk Krooi 

     

Doel omschrijving: 

Kwaliteit passende jeugdhulp verbeteren en besparingen op het jeugdbudget realiseren door complexe casussen van kinderen in jeugdhulp te 

gaan regisseren. 

     

Wat gaan we er voor doen? 

We analyseren de gegevens uit het dashboard jeugdhulp. We selecteren de kostbare en complexe gevallen – hier is vrijwel altijd sprake van 

verblijf - en zetten daarop regie in. We checken of de hulp passend is en zorgen voor procesverbeteringen of aanscherping van criteria en 

definities van specialistische hulp. We gaan hierover in gesprek met jeugdhulpaanbieders. 

Soms is het nodig om een bepaalde casus gericht te analyseren en hiervan te leren, bijvoorbeeld zaken die leidden tot een crisis met 

uithuisplaatsing, of uitval uit pleeggezinnen. Kunnen we dit zien aankomen? Wat kunnen we beter doen om crises met uithuisplaatsing te 

voorkomen?  

Met andere woorden: we creëren een lerende omgeving voor verbetering van jeugdhulp.  

We focussen op een aantal doelgroepen:  

- Crisisgevallen leidend tot verblijf 
- Uitval van pleeggezinnen en verbetermogelijkheden voor ondersteuning pleeggezinnen ( zie ook 4.4.2.). 

- Analyse groei begeleiding individueel en groep (BSO+) 

- Derden-beschikkingen: backoffice in verbinding met het gebiedsteam. 

- Complexe zaken   

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Geheel 2019 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

We houden op casusniveau bij wat er gebeurt bij door het project geselecteerde kinderen via de regionale monitor FV.  

 

- Huidige projectlijnen zijn: 
- Een zichtbare afname van het aantal crisisgevallen met verblijf 
- Afname uitval pleeggezinnen; meer kinderen kunnen in pleeggezinnen worden opgevangen 
- Afname groei begeleiding individueel en groep (BSO+)  
- Positieve kostenpontwikkeling 

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja, hetgeen wel betekent dat bepaalde functiegroepen hier binnen hun bestaande werk prioriteit aan geven.  

Voor procesregie en juridische kwaliteit wordt uit bestaande formatie 32 uur ingezet 

Prioriteit wordt gegeven door coördinatoren gebiedsteams en gedragsdeskundigen aan regie in complexe casuïstiek  

De data uit het knooppunt worden ontsloten voor Nijkerk met hulp van een data-analist. 

  
 
 

Plaatje 
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Programma 4 Gezinsvriendelijke ondersteuning 

Titel: Project Steunouders 

Thema 4.4 Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden 

Speerpunt: Pleeg- en opvanggezinnen worden beter ondersteund. Opvang in de buurt. 

Vakspecialist (en): Hannah van Nordennen 

     

Doel omschrijving: 

Meer opvang van kinderen middels een steunouderstructuur door inwoners, wanneer het ouders even teveel wordt  

     

Wat gaan we er voor doen? 

In 2019 gaan we verder met het project Steunouder Nijkerk. We doen dit met participatie. Inwoners zijn vanaf stap 1 betrokken en denken mee 

wat nodig is in Nijkerk en hoe we dit kunnen organiseren. Een steunouder is een inwoner uit de gemeente Nijkerk die zijn of haar huis en hart 

open zet voor het kind van een andere inwoner, om een dag of dagdeel het kind op te vangen om ouder(s) te ontlasten. 

Er is nu nog geen soortgelijke voorliggende voorziening in Nijkerk. Kinderen krijgen momenteel indicaties voor zorgboerderijen, BSO’s en 

logeervoorzieningen bij gebrek aan een alternatief. Of ouders krijgen beschikkingen voor thuisbegeleiding om het vol te houden. De draaglast 

is vaak hoog bij alleenstaande ouders van jonge kinderen of van gezinnen met een kind met een beperking. Het aanbod werkt ook preventief 

ter voorkoming van zwaardere zorg die nodig is als ouders het niet meer volhouden. 

 

Met de inzet van steunouder.nl, de meedenkende betrokken inwoners en de beleidsadviseur, is er voldoende draagkracht om dit project te 

starten. Wat nog nodig is, is een professional die de trainingen steunouder gaat bieden, steunouders en vraagouders bij elkaar brengt en 

ondersteunt. Vanuit veiligheidsoogpunt is het belangrijk dat dit een professional is. We verwachten dat het om een baan gaat van 16 uur per 

week. 

 
 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Voorjaar: voorbereidingen realisatie steunouderstructuur in Nijkerk. Onder andere een businesscase realiseren.  

Aug/Sept: starten met steunouder Nijkerk 

In het eerste jaar worden 6 steunouders gezocht en getraind. 

In jaar 2 en 3 kunnen meer gezinnen worden bereikt 

De vrijwilligers/steunouders krijgen deskundige ondersteuning door stichting Steunouder. 

Gedurende 3 jaar betaalt de gemeente aan Steunouder Nederland jaarlijks een deelnemersbijdrage. 

In het eerste jaar zijn ook startkosten te betalen. 

 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

Er wordt een uitvoeringsplan steunouder Nijkerk inclusief businesscase opgeleverd in maart 2019. Daarin wordt ook uitgewerkt welke 

indicatoren we gaan gebruiken om de effectiviteit van de aanpak te meten. 

Najaar 2019 hopen we te kunnen starten met inzet van vrijwillige steunouders uit de gemeente Nijkerk, voor kinderen uit de gemeente Nijkerk. 

We meten de bedrijfsinformatie van huidige beschikkingen van zorgboerderijen voor de zaterdagopvang. Deze kosten zijn 150 euro per dag. 

Als er door deze vorm van laagdrempelige opvang in 1 jaar 6 kinderen minder naar een zorgboerderij gaan besparen we daar 40.000 euro per 

jaar mee. Daarmee kunnen we kostendekkend werken voor dit project.  

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk?  

Nee,  er komt een businesscase om een weloverwogen keuze te kunnen maken over de kosten en baten van het project. De meerkosten 

kunnen eventueel worden voldaan uit het programma budget zorg voor de jeugd. 
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Programma 4 Gezinsvriendelijke ondersteuning 

Titel: Haalbaarheidsonderzoek woonvoorziening jongeren 18+ 

Thema 4.4. Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden 

Speerpunt: Kleinschalige en gezinsgerichte voorzieningen worden ontwikkeld. 

Vakspecialist (en): Agnes Reitsma 

     

Doel omschrijving: 

Verbetering van de door- en uitstroom uit jeugdhulp/wmo uit residentiele voorzieningen en voorkomen dat zij hier onnodig instromen door 

beschikbaarheid van een passender, lichtere vorm van jeugdhulp, waarmee de kosten voor jeugdhulp afnemen. Uitvoering van een 

haalbaarheidsonderzoek woonvoorzieningen jongeren 18+.  

 

     

Wat gaan we er voor doen? 

We doen een Haalbaarheidsonderzoek  
voor een nader te bepalen locatie een haalbaarheidsonderzoek gedaan. 

 
 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Voor 1 december 2019 is er een haalbaarheidsstudie afgerond en zijn ook de andere activiteiten uitgekristalliseerd.  

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

De beschikbaarheid van het plan waarin staat hoe het wordt gemeten; concrete plannen van aanbieders voor begeleiding op kamers  en 

financiële monitoring van de uitstroom residentieel.   

 

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Ja 
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Programma 4 Gezinsvriendelijke ondersteuning 

Titel: Pilot Jeugdbescherming dichterbij 

Thema 4.5 Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt 

Speerpunt: Jeugdhulp Veilig Thuis en jeugdbescherming is snel beschikbaar voor het gebiedsteam als deze nodig is. 

Vakspecialist (en): Henk Krooi 

     

Doel omschrijving: 

Pilot Jeugdbescherming Dichterbij. Doel is (uiteindelijk) te komen tot een logische, organisatorische eenheid van jeugdbeschermingsfuncties in 

verbinding met de lokale teams van de gemeente. Met name door in te zetten op intensivering van de samenwerking en ontschotting van 

elkaar deels overlappende functies zal de kwaliteit, doelmatigheid en efficiency van de jeugdbescherming  flink verhoogd worden.  

Samengevat: Verkorten van de doorlooptijd en nabij organiseren van jeugdbeschermingsfuncties voor kinderen en ouders die met 

jeugdbescherming te maken krijgen.  

     

Wat gaan we er voor doen? 

De jeugdbeschermings-functies advies, aanmelding, onderzoek, rekestreren tot maatregelen van kinderbescherming en uitvoering van 

kinderbescherming zijn ondergebracht in verschillende organisaties, zij overlappen elkaar gedeeltelijk hetgeen niet efficiënt is 

Voor toeleiding naar de jeugdbescherming bestaan verschillende routes naast elkaar met per route verschillende schakels om tot inzet van 

jeugdbeschermingsmaatregelen te komen 

De aansluiting tussen de partners/functies met name  bij opschalen en afschalen is kwetsbaar en ingewikkeld 

Voor inwoners en professionals die met ouders en jeugd werken is daarom vaak niet helder voor wat je waar moet zijn 

Dat deze organisaties verschillende financiering hebben en soms overheid soms private organisaties zijn door de overheid gesubsidieerd of 

ingekocht 

Gegevensdeling tussen deze entiteiten geeft problemen waardoor men niet altijd van elkaar weet dat men actief is in een gezin rond veilig 

opgroeien en goed kan samenwerken, hetgeen ongewenst is 

Verder zijn de doorlooptijden erg lang ( soms langer dan een jaar na aanmelding probleemsituatie dat een kinderbeschermingsmaatregel 

getroffen wordt) en moeten jeugdigen, waarbij veilig opgroeien in het geding is, te lang wachten op hulp die hen toekomt.  

 

Kortom, partners zien kansen en mogelijkheden voor optimalisering van knelpunten en willen deze vorm geven in de pilot Jeugdbescherming 

Dichterbij, opgezet in het kader van actielijn 5 van Programma “Zorg voor de Jeugd” van de Ministeries van VWS, J&V en de VNG.  

De RUU voert onderzoek uit naar een nulmeting jeugdbescherming gebruik makend van studie in Brabant. Data en knelpunten worden 

opgehaald en geanalyseerd in de keten, bv tav doorlooptijd  

 
 

In welke periode wordt de activiteit uitgevoerd? 

Vanaf april 2019 start het driejarig project 

Hoe wordt het resultaat gemeten? 

Beschikbaarheid van een rapportage RUU zomer 2019  

In het plan van aanpak kwartiermakersfase wordt dit verder uitgewerkt.   

  

Past de uitvoering van de bovengenoemde activiteit binnen het geraamde budget van de huidige begroting van de gemeente 
Nijkerk? Ja/nee 

Nee, er is externe financiering aangevraagd bij het Ministerie van jeugd en veiligheid 
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Bijlage: Checklist voor de uitvoering van plannen kind en gezinsvriendelijk Nijkerk 

Bij de totstandkoming van het meerjarenplan “Kind en gezinsvriendelijk Nijkerk 2019 – 2023” is vanuit de 

samenleving aangegeven waar bij de uitvoering van de plannen rekening mee gehouden moet worden. Ter 

voorkoming van blinde vlekken. Dat is samengevat hieronder weergegeven en leidraad bij de projectplannen.   

1. Vrijwilligersorganisaties, kerk, bieb, sportvereniging zijn onderdeel van de keten van hulpverlening aan 

jongeren. Check: hoe zijn of worden zij betrokken bij de plannen?  

- Betrek hen bv. ook bij het familiegroepsplan, nieuwe Nijkerkse sociale route. 

 

2. De rol van ouders in het bereiken van het kind als doelgroep van beleid. Dit punt bestaat uit 3 elementen: 

▪ Hoe zijn ouders  pro-actief betrokken bij het vormgeven van het aanbod? 

▪ Het preventieve aanbod moet zich zelf meer specifiek richten op subdoelgroep ouders en hun vindplekken 

( niet enkel op kinderen). Voorbeeld:  Jongeren op gewicht. Je kan ze wel gezond eten geven op school en 

sporten maar als de ouders een gewoonte hebben om snackbar te halen dan is het effect minimaal. Dus 

vergeet vooral ouders niet! Ouders weten het aanbod niet te vinden.  

▪ Hoe regelen we dit? Is de promotie van het aanbod naar ouders goed geregeld? 

 

3. Is de coördinatie van inzet gemeente op gezinnen met verschillende regelingen geregeld?  Ontschotting in de 

praktijk, een gezin een plan een regie! Maak bekend wie de regisseur is. Onderdelen van de gemeente 

moeten van elkaar weten dat zij actief zijn.  

 

4. Is het bereik van het aanbod aan interventies gericht op kwetsbare kinderen voldoende en goed geregeld?  

In het bijzonder voor  kinderen die verwaarloosd worden waardoor de eigen ontwikkeling onder druk komt te 

staan. 

- Voorbeeld: bestaat de mogelijkheid in te zetten  op preventieve tools? Bijvoorbeeld: rol van buddies, 

ervaringsdeskundigen, die lastig te bereiken doelgroepen kunnen bereiken. 

- Voorbeeld: Openingstijden van sportverenigingen zijn een mooi instrument om jongeren in beeld te 

hebben. Jongeren hebben behoefte aan een veilige plek, door sportvelden bijvoorbeeld later open te laten 

zijn geef je ze een vertrouwde plek en voorkom je dat ze gaan hangen. 

- Take-away: Heeft de gemeente in haar preventie-inzet de doelgroep in beeld van kinderen die vanuit het 

ouderlijk huis onvoldoende begeleid worden met levensvaardigheden en een omgeving die persoonlijke 

ontwikkeling van het kind stimuleert? 

- Bestaan binnen de gemeenten/lokale teams vind-strategieën voor haar verschillende doelgroepen? 

Ouders met vragen/problemen, laaggeletterden, werkloze ouders, verwaarlozing van de ouderschapsrol. 

NB. Signaleren is één, maar er wat aan doen is twee. 

 

5. Houdt het beleid voldoende rekening met het versnelde tempo van verandering van de Nederlandse 

maatschappij  bv met technologie, internet etc. en dien ten gevolge de maatschappelijke positie van ouders 

en het opgroeiklimaat van hun kinderen?  
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