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1. Inleiding
Een dorp met potentie
In Sliedrecht wonen 24.763 mensen (januari 2015, CBS), waarvan 7.537 jonger is dan 25 jaar (30,4%).
Het Tympaan Instituut, het kennisinstituut op het gebied van sociale en culturele vraagstukken, stelt
op basis van berekeningen dat het aantal jeugdigen in Sliedrecht de komende 15 jaar zal stijgen met
5,1%. De stijging in de gemeente is sterker dan in de regio Drechtsteden. In Zuid-Holland-Zuid en in
Nederland wordt juist een daling van het aantal jeugdigen verwacht.
Sliedrecht is dus een dorp met potentie. Investeren in de jongeren betekent investeren in de toekomst
van de gemeente. De kwaliteit van onze samenleving, nu en in de toekomst, hangt in belangrijke mate
af hoe goed het met onze jeugd gaat. Wat houdt de jeugd bezig? Hoe kunnen ze worden betrokken bij
ontwikkelingen? Hoe maakt en houdt de gemeente het dorp aantrekkelijk voor jongeren?
Met de overheveling van alle jeugd- en opvoedhulp naar gemeenten (transitie Jeugdhulp), hebben de
Nederlandse gemeenten extra verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van jongeren. Een
transitie met een beoogde transformatie richting een positief jeugdbeleid. In positief jeugdbeleid
wordt uitgegaan van kansen en mogelijkheden van de jeugd. Focus op wat kan en waarbij jongeren
kunnen meedoen en meebeslissen. Talentontwikkeling en participatie. Jongeren de beste kansen
geven, benaderen, betrekken, ondersteunen, vasthouden en zelfvertrouwen geven is nodig om hen te
laten opgroeien tot zelfstandige burgers met een eigen plek in de maatschappij. Met een stevig sociaal
fundament waarop gebouwd kan worden tot gevolg.
In een tijd van minder overheid en meer samenleving loopt de gemeente Sliedrecht niet weg voor haar
verantwoordelijkheid richting jongeren. Een deel van de gemeentelijke begroting gaat direct naar de
jeugd. Geld dat we uitgeven voor ondersteuning, sport, cultuur, onderwijs, veiligheid speelvoorzieningen en gezondheid. Dat neemt niet weg dat ook bij partners en de ouders (zeker op het
gebied van opvoeding) een verantwoordelijkheid ligt. Samen spelen we in op de potentie en de kansen
van het dorp. Integraliteit om het perspectief voor jongeren te versterken en de problematiek te
beperken.
Kenmerkend voor jongeren is dat zij snel veranderen. Beleid dat op jongeren wordt gericht vraagt dan
ook om voortdurende aanpassing en bijstelling. Kortom, om flexibiliteit. Maar de basis van dit
jeugdwelzijnsbeleid is een duurzaam product; we bieden jongeren een plek waar ze zich veilig en
prettig voelen, kansen krijgen en gezond kunnen opgroeien.

Leeswijzer
In de eerste hoofdstukken van dit nieuwe jeugdwelzijnsbeleid (2 t/m 4) wordt nader ingegaan op de totstandkoming, het
doel en algemene ontwikkelingen die als beïnvloedende factoren gelden. De hoofdstukken daaropvolgend (5 t/m 8)
wordt de Sliedrechtse plek voor jongeren geschetst. Hoofdstuk 9 brengt de hoe en wat vraag nader in kaart en hoofdstuk
10 geeft tot slot de kaders, relevante beleidsnota's en gebruikte bronnen weer.
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2. Procesomschrijving
Co-productie
Het opstellen van een nieuw jeugdwelzijnsbeleid behoort tot de ambities van het College 2014-2018
en komt eveneens tot uiting in het Raadsprogramma 2014-2018. Een beleid waarin een positieve kijk
op jongeren wordt gecreëerd. Daarmee vervangt het de nota 'Jeugd (in)begrepen?!' uit 2006. Naar
aanleiding van de transitie Jeugdhulp is met ingang van 2015 al een Jeugdhulpnota vastgesteld op basis
van de Jeugdwet.

"Het beeld van onze jongeren wordt nu nog teveel bepaald door incidenten en
negatief nieuws. Wij willen een positieve kijk op jongeren creëren. Iedere
jongere moet in Sliedrecht zijn of haar plek kunnen vinden. Daarbij mag het
niet uitmaken welke achtergrond de jongere heeft."
Uitvoeringsprogramma college 2014-2018

2.1 Startnotitie
In dit jeugdwelzijnsbeleid ligt de nadruk op het begrip 'welzijn'. Welzijn betreft de materiële en
immateriële tevredenheid, oftewel de kwaliteit van het leven. Al met al een breed begrip. In de
Startnotitie Jeugdwelzijnsbeleid zijn op 26 mei 2015 de kaders vastgesteld door de raad. Om herhaling
van beleid te voorkomen zijn een aantal punten niet concreet in dit jeugdwelzijnsbeleid opgenomen,
aangezien deze in andere nota's aan bod (zullen) komen. Bij raakvlakken is naar de desbetreffende
beleidsnota verwezen. Daar waar relevant voor jeugdwelzijnsperspectief is er wel op ingegaan, om tot
een integrale beleidsnota te komen op het gebied van jeugdwelzijn.
In de Startnotitie zijn de volgende speerpunten benoemd die in dit beleid aan de orde komen:
 Vrijetijdsbesteding
 Sport en cultuur
 Voorzieningen
 Jongerenwerk
 Ontwikkelingen en trends als social media

2.2 Beleid ophalen
De wensen en behoeften van bewoners en instellingen staan centraal. De gemeente is hierin
dienstbaar. De input voor dit jeugdwelzijnsbeleid is dan ook voor een groot deel afkomstig van
jongeren en professionals. Met laatstgenoemde zijn verscheidene gesprekken gevoerd en heeft er op
28 september 2015 een bijeenkomst plaatsgevonden. Om in contact te komen met jongeren is er op
locatie, bij verschillende organisaties en initiatieven meegelopen. Dit in een voor hen vertrouwde
omgeving zoals verschillende gastlessen op het Griendencollege, meetimmeren bij KNOTS, sporten in
de wijk en werken vanuit het jongerencentrum. Eveneens is er vanuit Stichting Open Jeugdwerk
Sliedrecht (SOJS) een enquête uitgezet onder de Sliedrechtse jeugd. Deze enquête is door 159 jongeren
ingevuld. Al met al betreft dit beleid een co-productie, beleid voor en door belanghebbenden.
De interactie met jongeren en professionals stopt niet nu dit kader staat. Een werkwijze "van buiten
naar binnen" is een opgave die ook in de toekomst geldt. Vruchtbare samenwerkingen en gewenste
initiatieven ontstaan niet in ambtelijke wandelgangen maar in het maatschappelijk veld. De gemeente
kan creativiteit niet opleggen, wel stimuleren. Stimuleren dat jongeren mee blijven denken, doen en
participeren richting een ideaal Sliedrecht.
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3. Algemene doelstelling jeugdwelzijnsbeleid
Een plek voor iedereen
De jeugd moet zich in Sliedrecht veilig en gezien voelen. Opgroeien in een veilige omgeving en
voldoende kansen krijgen om te bouwen aan zijn of haar toekomst. Een plek hebben. Een plek waar
we zowel plaats (locatie/ruimte) als positie (rol/belangen) onder verstaan. In Sliedrecht kennen we
verschillende groepen. We houden rekening met diversiteit en streven naar synergie. Sliedrecht vormt
een gezamenlijke plek, ongeacht leeftijd, geslacht of levensbeschouwing.
De algemene doelstelling van het Sliedrechtse jeugdwelzijnsbeleid luidt als volgt:
 Iedere jongere van 0 tot 25 jaar kan in Sliedrecht zijn of haar plek vinden
Deze wordt aangevuld met enkele subdoelen die de plek voor Sliedrechtse jongeren kenmerken:
 Een plek waar talenten zich kunnen ontwikkelen
 Een veilige plek
 Een plek die bijdraagt aan de gezondheid
 Een plek voor ontspanning

3.1 Zelfontplooiing
De rol van de gemeente is het wegnemen van belemmeringen en drempels, zodat alle jongeren hun
plek kunnen vinden. Een onderdeel hierbij is de jeugd de verantwoordelijkheid geven die ze kunnen
dragen, wat aansluit op de landelijke tred van positief jeugdbeleid en de ambitie van het College om
een positieve kijk op jongeren te creëren. Een voorwaardenscheppend klimaat bieden waarin talent
zich kan ontwikkelen en dit benut en behouden blijft. In dit klimaat is aandacht benodigd voor de
behoeftepiramide van Maslow. Van lichamelijke behoeften, veiligheid, zekerheid, gezondheid,
ontspanning (sociale contacten), de waardering en erkenning van talent tot uiteindelijk
zelfontplooiing.
Naast het voorkomen / verminderen van risico's zal er in de ontwikkeling aandacht nodig zijn voor
beschermde factoren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling. De mogelijkheden vergroten, ook
vanuit de omgeving. Beschermde factoren als sociale binding (relaties en interacties die een kind heeft
met zijn of haar opvoeders in verschillende domeinen), betrokkenheid, motivatie en vertrouwen. Deze
factoren combineren we met de doelen die op de jeugd zijn gericht.

"We zijn er voor hen die het nodig hebben en besteden intensief aandacht aan
preventie. Dit door het versterken van de eigen kracht van jongeren via sociale
interactie, talentontwikkeling en het bieden van activiteiten."
Jongerenwerker

3.2 Verantwoordelijkheid
Met betrekking tot jongeren zijn er verschillende settings die een rol spelen in hun ontwikkeling; de
ouders, de jongere zelf, directe leeromgeving (peuterspeelzaal, kinderopvang en school) en de bredere
omgeving van straat, wijk en sociale media. Verschillende domeinen waarin jongeren zich bewegen.
Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Zij hebben de morele
verplichting om een veilig thuis te bieden en zorg te dragen voor het gezond en kansrijk opgroeien.
Een grens van normen en waarden te stellen en deze ook bewaken. Jongeren zelf hebben natuurlijk
ook een verantwoordelijkheid die met de jaren groeit. Net als familieleden, docenten, scholen, buren,
sportclubs, muziekleraren, het jongerenwerk, religieuze organisaties, politieagenten en het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit betreft de pedagogische infrastructuur. Samen zijn we verantwoordelijk
voor acceptatie en waardering, de basis voor een goed sociaal klimaat.
Een plek voor de Sliedrechtse jeugd
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In dit geheel heeft ook de gemeente Sliedrecht een verantwoordelijkheid. Het bieden van meer
perspectief en minder problematiek in het dorp. Preventie is, zoals eveneens beoogd met de
transformatie van de jeugdhulp , een belangrijke pijler. Van zware en dure zorg naar lichte en gerichte
hulp. Voorkomen is immers beter dan genezen.

"Een jeugdwelzijnsbeleid waarin jongeren weten wat wij van hen verwachten
en de jongeren weten wat ze van ons kunnen verwachten."
Raadslid, Oordeelsvormende bijeenkomst Startnotitie Jeugdwelzijnsbeleid

Sliedrecht kent een brede infrastructuur, die gepaard gaat met verzuiling (de verdeling van een
samenleving in groepen op levensbeschouwelijke of sociaal-economische basis). De opgave is om de
kracht van de verschillende groepen te benutten. Samenwerken en bruggen leggen om een breed
aanbod te creëren, een aanbod voor iedereen. We erkennen daarbij de diversiteit aan culturen en
levensbeschouwingen. Diversiteit die we accepteren, respecteren en samenhang mogelijk maakt.
Jongeren hebben de mogelijkheid om zowel met als naast elkaar te staan. We bieden hen een plek die
zij wensen, aansluitend bij onze wensen van veilig, gezond en kansrijk. De rol van de gemeente
Sliedrecht is dit in faciliterende zin te versterken en waar nodig de leiding te nemen. Geen dringendeof gezaghebbende stijl van leiding, maar vanuit een stijl die synergie en samenwerking bewerkstelligt
en zorg draagt voor consistentie; een regierol.

3.3 In Sliedrecht blijven wonen
Het beoogde effect van dit beleid is dat jongeren in Sliedrecht willen blijven wonen. Een Sliedrecht die
hen kansen, plezier en veiligheid biedt en waar de jeugd op eigen kracht aan een toekomst kan
bouwen. Een dynamische, creatieve en ondernemende populatie draagt eveneens bij aan een
aantrekkelijk dorp. Een sterkere beroepsbevolking (studie en werk) zorgt daarnaast voor meer
economische kracht. Om dit tot stand te brengen en bij te dragen aan maatschappelijke doelen van de
gemeente Sliedrecht houden we rekening met de ontwikkelingslijn van de jeugd (zie bijlage), de
ontwikkelingen in de samenleving en een integrale benadering. Een samenhangend aanbod van
diensten en voorzieningen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande
infrastructuur. De beleidsvisie geldt voor de periode 2016-2020. Jaarlijks evalueren we met jongeren
en professionals of de visie aanpassing nodig heeft.

"Voor mij is een ideale plek een plek waar ik plezier kan hebben en waar ik me
vertrouwd voel. Hopelijk kan Sliedrecht me dat ook bieden als ik wat ouder
ben."
15-jarig meisje over haar ideale Sliedrecht
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4. Trends en ontwikkelingen
De taal van de jeugd
Een trend en ontwikkeling is de geleidelijke verandering in een zekere richting. Relevant voor het
jeugdwelzijnsbeleid zijn er, gehoord professionals, drie interessante ontwikkelingen te benoemen; het
nieuwe zorgen, de participatiesamenleving en de nieuwe media. Deze ontwikkelingen gebruiken we
bij de doelen die we nastreven. Begrippen als "eigen kracht" en "participatie" zijn inmiddels bekend
jargon, maar wat betekenen deze eigenlijk voor de jeugd?

4.1 Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
De verzorgingsstaat die in de 20e eeuw is opgebouwd maakt plaats voor de participatiesamenleving.
Een beweging van landelijke en lokale zorgstructuren naar de eigen kracht van inwoners. Naar
aanleiding van de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor vrijwel de volledige
ondersteuning. Naast de uitvoering van deze nieuwe complexe taken op het gebied van ondersteuning
en maatwerk is er ook minder budget te besteden.
Het nieuwe zorgen
Met de invoering van de decentralisaties (waaronder de Participatiewet en de Jeugdwet) is het de
bedoeling dat mensen niet tussen wal en schip raken en belangrijke voorzieningen behouden kunnen
blijven. Deze ontwikkeling sluit aan op dit beleid, een beleid voor alle jongeren. We gaan er vanuit dat
80% 'in regie' is en 20% een ondersteuning nodig heeft, van wie 5% daar langdurig op is aangewezen
(Pareto Principe). Kinderen krijgen soms vanaf jonge leeftijd al te maken met problemen van sociale
en maatschappelijke aard. Het is dan ook belangrijk dat zij een kans krijgen op een goede start. Voor
hen is ondersteuning beschikbaar (vanuit partners in het sociale domein) en bij langdurig verlies van
de eigen regie wordt een vangnet geboden met vraaggerichte zorg en/of hulpverlening. De
'Jeugdhulpnota' die sinds 1 januari 2015 in Sliedrecht geldt, speelt hierop in en heeft onder meer tot
doel om de zorg dichterbij de jongere te brengen. De jeugdhulp moet goed bij de leefwereld van
jongeren aansluiten. Het is de uitdaging om ook de jongeren in kwetsbare situaties mee te laten praten
over hoe we deze hulp vormgeven.
Participatie
Een participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid
neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de overheid geen of slechts een faciliterende
rol speelt. Meedoen. Dit is een ontwikkeling die mede in het nieuwe zorgen is terug te zien. Er wordt
in eerste instantie een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen omgeving, maar waar het
nodig is biedt de overheid hulp. In het 'Her(r)ijkt beleid burgerparticipatie', naar aanleiding van de
ambitie van het Sliedrechtse College om een volgende stap te maken in participatie richting
burgerschap, is als beleidsdoel opgenomen om burgerinitiatieven te stimuleren door deze financieel
te ondersteunen. Kernwoorden voor de gemeente zijn hierin dienstbaar, verbindend en faciliterend.
Dit geldt ook voor jongerenparticipatie, waarbij soms een voorzetje richting jongeren benodigd zal zijn.

"Meneer van de gemeente, wilt u voor mij deze spijker er een heel klein stukje
inslaan? Dan sla ik hem er vervolgens helemaal in en zitten deze planken stevig
aan elkaar vast."
6-jarige deelnemer van KNOTS, een zichtbare metafoor naar de relatie tussen gemeente en jongeren

Vrijwilligerswerk sluit aan op de participatiesamenleving. Openstaan voor elkaar en omzien naar een
ander. Vrijwilligers zijn van doorslaggevend belang voor de instandhouding van een vereniging of
stichting. Voor jongeren is vrijwilligerswerk niet alleen leerzaam (mogelijkheid tot het ontwikkelen van
talent), een aanvulling op hun persoonlijke Curriculum Vitae en het creëren van een breder netwerk,
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maar draagt het ook bij aan het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn of haar omgeving. Ondanks
dat is en blijft vrijwilligerswerk geen verplichting (vrijwilliger betekent immers; uit eigen beweging, niet
gedwongen).

"Vrijwilligerswerk onder jongeren begint bij de organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden of nodig hebben. Spreken zij de taal van jongeren? Is de
organisatie ingericht op jongeren? Vaak zijn vacatures oubollig en niet
uitdagend voor de jeugd."
Medewerker Vrijwilligerspunt

Voor wat betreft de begrippen eigen kracht en participatie in relatie tot jongeren is in eerste instantie
de bewustwording van belang. Van de opzichzelfstaande begrippen hebben zij geen weet. Het is dan
ook de kunst deze niet op zichzelf te laten staan. Naar mate de leeftijd toeneemt zal een verschuiving
van bewustwording naar actie gestimuleerd worden. Inspelen op de behoeften van jongeren;
aantrekkelijk, praktisch en concreet maken van begrippen. Dat geldt eveneens voor vrijwilligerswerk.

4.2 Nieuwe media; jeugd loopt voorop
Onder nieuwe media worden elektronische interactieve media verstaan, zoals sociale media en online
platforms. Circa 80% van de Nederlanders maakt gebruik van deze media. Het is daarmee een
communicatiewijze met een grote potentie om de kloof tussen burger en overheid te dichten. Nieuwe
digitale tools, apps en sociale media worden als eerste ingelijfd door twee groepen; de digitale
voorhoede (mensen wiens werk of passie het is) en jongeren (tot 25 jaar). Waar jongeren gaan, komt
de rest. Zo blijkt uit landelijke cijfers dat het gebruik van Facebook en Twitter onder jongeren sterk
afneemt, maar het bij ouderen juist toeneemt. Snapchat, Instagram en vloggen via Youtube zijn tools
die vandaag de dag populair zijn onder jongeren. Dit kan echter morgen weer anders zijn. Kenmerkend
voor jongeren is dat zij snel veranderen. Er is behoefte aan bewegingsvrijheid. Beleid dat op jongeren
is gericht vraagt dan ook om innovatie, transformatie en flexibiliteit. In de ambitie van het Sliedrechtse
College is opgenomen om meer gebruik te maken van sociale media in het kader van interactie en
participatie. Voor wat betreft jongeren is dit een lastig domein. Een domein waar we te allen tijde
achterlopen aangezien zij de eerste stap zetten. Wanneer mogelijkheden tot participatie van jongeren
via nieuwe media zich voordoen zal hier waar mogelijk op worden ingespeeld. Het is van belang om op
de hoogte te zijn van de ontwikkelingen om tot effectieve communicatie te komen. Iets wat geldt voor
de gemeente, maar ook voor professionals en voorzieningen.

"Op Facebook zit ik nauwelijks meer, maar waarom? Misschien wel omdat mijn
ouders daar nu ook (te) actief op zijn?"
16-jarige jongere

Bij jongeren weegt het nut van sociale media zwaarder dan de zorgen. Bewustwording en omgang met
de gevaren dienen echter niet ondergeschikt te raken. Op 'gevaren' als drang tot bevestiging,
vergelijking met anderen, isolement, daten, sexting en cyberpesten zullen jongeren in een vroeg
stadium moeten worden gewezen. In hoofdstuk 6.3 wordt nader op de bewustwording van
mediagebruik ingegaan.
Social Brokers
Binnen de gemeente is ingestemd met het project Social Brokers, dat per 1 januari 2016 in een tweejarige pilot van start
gaat. Bij Social Brokers vormen bestaande vertrouwde personen van jongeren het natuurlijke vangnet. Zij versterken de
eigen kracht en elkaar zonder tussenkomst van professionals via een online platform en lokale netwerkborrels. Zo wordt
voorkomen dat kleine problemen onnodig groter worden en grote problemen sneller gesignaleerd en doorverwezen
worden. Professionals ondersteunen en versterken optioneel alleen daar waar nodig. Samen zorgen voor de jeugd, waarbij
de focus ligt op burgerkracht. Een combinatie van de pedagogische infrastructuur en de ontwikkelingen rondom
participatie en nieuwe media. Tussentijdse resultaten van de pilot zullen worden gecommuniceerd.
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5. Een plek waar talenten zich kunnen ontwikkelen
Positief beleid
Wanneer jongeren hun talenten optimaal ontwikkelen kunnen ze uitgroeien tot zelfredzame burgers
die een positieve bijdrage aan de samenleving leveren. Dit beleid richt zich op deze positieve
benadering, waar voor een ieder een plek en een sociale omgeving is om zodoende zijn of haar talenten
te ontwikkelen. We willen jongeren stimuleren mee te doen.

"We moeten jongeren meer eigen verantwoordelijkheid geven. Wij betrekken
ze bij ideeën, laten ze meedenken, meedoen en zijn een luisterend oor in dit
geheel."
Een professional bij een bijeenkomst gericht op dit beleid

5.1 Ontwikkelingslijn
De ontwikkelingslijn van de jeugd kent verschillende fasen. De vroege kindertijd (baby's, peuters en
kleuters) van 0 t/m 4 jaar, de basisschoolleeftijd van 5 t/m 12 jaar, de adolescentiefase van 13 t/m 18
jaar en de jongvolwassenen van 19 t/m 25 jaar. Een differentiatie die haar doorwerking heeft in het
aanbod voor jongeren. Gericht op een plek voor de ontwikkeling van het kind kennen we binnen deze
leeftijdsfasen een 'educatielijn' die bestaat uit voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het onderwijs
en uiteindelijk een plaats op de arbeidsmarkt. Gemeentelijke beleidsnotities en programma's (zoals
Onderwijsvisie, Onderwijsachterstandenbeleid en het programma 'Aan het Werk') spelen er op in om
jongeren op deze lijn te houden en/of te krijgen. In dit beleid vormt de besteding van tijd buiten deze
lijn de kapstok, de vrijetijdsbesteding. Tijd waarin er in Sliedrecht voor iedereen een plek moet zijn met
de benoemde subdoelen als kenmerk. Een goede invulling van de vrijetijdsbesteding draagt bij aan een
plek op de educatielijn of positief behoud op deze lijn. In de huidige situatie beschikt Sliedrecht over
een breed voorzieningenniveau gericht op de ontwikkelingslijn van het kind, die we graag in stand
houden en waar mogelijk versterken.

5.2 Onderwijs en arbeidsmarkt
Wat betreft de besteding van 'vrije uren' zullen jongeren die zich in de fase van onderwijs bevinden
tijd en ruimte moeten hebben om ook buiten de muren van het schoolgebouw onderwijs gerelateerd
bezig te kunnen zijn. Opvoeders bieden een plek voor huiswerk en zijn een motivator. Dit is niet voor
iedereen even vanzelfsprekend. Wij willen ook hen een plek bieden voor wie dit niet geldt. Een plek
voor huiswerk en begeleiding, welke aansluit op het beter benutten van bestaande infrastructuur.
Als gemeente willen we zoveel mogelijk jongeren op de ontwikkelingslijn krijgen. Bij vroege
schoolverlaters of werkloosheid ontstaat er veel extra vrije tijd. Tijd die we graag besteed zien worden
aan het terugkomen op de educatielijn. Hiervoor maken wij enerzijds gebruik van de
participatiewetgeving en beschikbare middelen. Daarnaast kunnen stimulering van participatie,
vrijwilligerswerk en het creëren van een groter sociaal netwerk/binding hiervoor zorgen. Hierbij is de
gemeente (in samenwerking met partners) ondersteunend.
Handen uit de Mouwen
In 2016 start de pilot Handen uit de Mouwen. Een project wat inspeelt op de groeiende groep die moeite ondervinden in
het participeren op de arbeidsmarkt. Een groep die zich laat kenmerken door sociale isolatie, sociaal afwijkend gedrag
en/of falen met betrekking tot het toetreden tot de arbeidsmarkt. Het niet afronden van een opleiding, gebrek aan
ervaring of het niet beschikken over de juiste vaardigheden zijn mogelijke oorzaken. Het project richt zich op jongeren
tussen de 18 en 26 jaar, met als doel jongeren die 'tussen wal en schip' geraken ondersteunen in sociaalmaatschappelijke
participatie en uiteindelijk toetreding tot de arbeidsmarkt. In de uitvoering wordt getracht middels talentontwikkeling de
jongeren in de eigen kracht te zetten. SOJS verzorgt de communicatie en selecteert in samenwerking met CJG, SWS en
Baanbrekend de kandidaten. Eind 2016 zal het project worden geëvalueerd.
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5.3 Meedoen
Een plek waar jongeren meedoen (participeren) is belangrijk voor de ontwikkeling van talent. Hierbij
speelt het in op de "eigen kracht". Jongerenparticipatie is de betrokkenheid en inbreng van jongeren
bij zaken die hen aangaan. Een manier om persoonlijke vaardigheden en talenten te ontwikkelen en
een manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Voor instellingen en organisaties is
participatie vaak een middel. Een middel om beleid te legitimeren, te verbeteren en vraaggericht te
werken. Al met al een win-win dus. Energie en passie van de jongere zelf is een onmisbare factor
binnen jongerenparticipatie. Wij betrekken jongeren bij maatschappelijke vraagstukken en maken het
mogelijk dat ze mee kunnen doen aan sport, cultuur en vrijwilligerswerk. Jongeren krijgen de ruimte
om ideeën vorm te geven, met als uiterste vorm dat ze zelf initiatiefnemer zijn. Maatwerk is hierin
essentieel; ruimte geven waar nodig, richting indien nodig en uitgaan van de eigen kracht van jongeren.

"Ik help graag mee. Enerzijds omdat ik het leuk vind en ik weet wat er van mij
wordt verwacht, maar ook om iets terug te doen voor de hulp die ik krijg."
15-jarige vrijwilliger bij een activiteit van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS)

Een ambitie van het College is dat jongeren gebruik moeten kunnen maken van de culturele- en
sportvoorzieningen in Sliedrecht, wat betekent dat voorzieningen toegankelijk (waaronder betaalbaar)
moeten zijn. Mee kunnen doen op sportief- en cultureel vlak. In Sliedrecht zijn er verschillende
organisaties actief op het mogelijk maken van sport- en cultureel gerelateerde activiteiten. Via het
SMS-kinderfonds (School, Muziek en Sport), onderdeel van het regionale minimabeleid, wordt de
maatschappelijke participatie van jeugdigen (tot 18 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen
bevorderd. Er wordt een vergoeding verstrekt voor de kosten van bijvoorbeeld de sportclub, muziekles
of het lidmaatschap van een vereniging. De regeling geldt voor gezinnen met een inkomen tot 120%
(in 2013 110%) van het minimuminkomen en de kosten worden in 'natura' aan de leveranciers
(verenigingen) vergoed. De regeling wordt uitgevoerd door Stichting Leergeld. Het aantal bereikte
kinderen in Sliedrecht is terug te lezen in onderstaande tabel. De stijging in 2014 komt voort uit het
terugdraaien van 110% naar 120% van het minimuminkomen. In 2016 wordt het traject geëvalueerd
door de Sociale Dienst Drechtsteden. We willen dat zoveel mogelijk jongeren die in aanmerking komen
voor het fonds hier ook gebruik van maken, om zodoende de toegankelijkheid én het meedoen te
bevorderen. Naast het SMS-kinderfonds is binnen de gemeente Sliedrecht Stichting JA actief. Een
maatschappelijk initiatief dat zich inzet voor jongeren die buiten de regeling van Stichting Leergeld
vallen en voor kinderen waarvan de ouders financiële problemen kennen. Via contacten en
inspanningen wil de stichting bevorderen dat elk kind lid kan zijn van een vereniging. Wij faciliteren dit
maatschappelijke initiatief.
Tabel: SMS-kinderfonds gemeente Sliedrecht
Jaar
2012
2013
Aantal kinderen
156
219

2014
271

2015 (t/m november)
259

"We willen voorkomen dat kinderen, waarvan de ouders door de economische
crisis zijn geraakt, niet meer kunnen meedoen"
Uitvoeringsprogramma college 2014-2018
Jeugdlintje
Vanaf 2016 komt er een onderscheiding voor jongeren (tot en met 18 jaar) die een positieve maatschappelijke bijdrage
leveren aan het dorp, het jeugdlintje. Een stimulans om zich actief in te zetten voor hun omgeving. De bewustwording
dat ze iets voor anderen kunnen betekenen en op waardering kunnen rekenen. Zichtbaar en gewaardeerd succes kan
jongeren inspireren dit ook op latere leeftijd voort te zetten.
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5.4 Belangrijke rol voor partners
De uitvoering, om het meedoen onder jongeren te stimuleren, leggen we grotendeels bij onze
partners. In het subsidiebeleid van de gemeente Sliedrecht is specifiek aandacht voor subsidiëring
rondom jeugdleden bij sport- en culturele verenigingen. Met oog op sociale- en talentontwikkeling
heeft het gesubsidieerd jongerenwerk van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) een centrale
rol. Een rol die inspeelt op de ontwikkeling van jongeren bij de besteding van hun vrije uren. Een
(digitale) plek waar meedoen wordt gestimuleerd. Nederlands onderzoek wijst uit dat het
jongerenwerk een positieve bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en de
maatschappelijke participatie. Jongerenwerkers gelden als sociale bekrachtigers. Motiveren, geven
van erkenning en waardering, sturen op geloof in eigen kunnen (persoonlijke effectiviteit) en waar
nodig aanmoedigen en ondersteunen. Dit met als doel om jongeren op de ontwikkelingslijn te houden
of te krijgen. Van betrokkenheid voor jongeren naar betrokkenheid door jongeren. Zo gaan en staan
de activiteiten die door SOJS worden aangeboden op jongerenvrijwilligers. Door hen verantwoordelijkheden te geven wordt de eigen kracht versterkt. Vrijwilligerswerk en participatiemogelijkheden dat
aantrekkelijk, praktisch en concreet is. De gemeente faciliteert in locatie, de ondersteuning van de
jongerenwerkers en educatieve-, sportieve en recreatieve activiteiten voor en door jongeren.
Hieronder valt eveneens het ambulant jongerenwerk, waarbij jongeren veelal actief op straat of elders
worden opgezocht. In de wijken wordt contact gezocht met jongeren en worden (sport)activiteiten
georganiseerd. Dit maakt het jongerenwerk laagdrempelig en informeel om tot een
vertrouwensrelatie te komen. Vinden, binden, motiveren en doorleiden, vanuit de eigen kracht van
de jongeren.
Sliedrecht kent eveneens een sterk kerkelijk jongerenwerk (zoals Pand33, Handpalm en Hervormd
Gereformeerd Jeugdwerk Sliedrecht). Ook de activiteiten die zij aanbieden en aansluiten bij deze visie
op de jeugd om jongeren een plek te bieden willen wij ondersteunen. Hiermee houden we rekening
met alle jongeren en de bestaande diversiteit. De activiteiten moeten in dat geval wel passen binnen
de lokale subsidieverordening. Vanaf 2017 zal een nieuwe subsidieverordening van kracht zijn.

"De kracht van bijvoorbeeld jongerenwerk is dat het informeel en
laagdrempelig is. De resultaten zijn alleen niet altijd direct meetbaar, maar
moeten we dan stoppen met dergelijk maatwerk?"
Professional Jeugdhulp (CJG)

In samenwerking met o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het onderwijs, kerken en
verenigingen helpt het jongerenwerk jongeren opgroeien en positief ontwikkelen. Een rol van
advisering, informeren, signalering en doorverwijzing waar nodig. Daarmee vormt het een belangrijk
onderdeel in de pedagogische infrastructuur. Kwaliteit en professionalisering van het jongerenwerk is
hierin belangrijk. Inspelen op de veranderende eisen die in het transformerende jeugdstelsel worden
gesteld aan jongerenwerkers.
SOJS kent een jongerenzelfbestuur. Een uitvoering die aansluit bij de gedachte om
verantwoordelijkheid bij jongeren neer te leggen. Aangezien we naast de kwaliteit ook de continuïteit
van de stichting graag willen waarborgen staan wij voor een zelfstandig en daadkrachtig
(jongeren)bestuur. Een organisatievorm waarin een duidelijke splitsing zichtbaar is tussen bestuur en
jongerenwerkers. Met het bestuur van SOJS maken we heldere afspraken over te behalen doelen,
doelgroepen en ontwikkelingen om de effecten en de continuïteit van het jongerenwerk aan te tonen.
Middels cijfers en verhalen (de belevingswaarde) worden deze jaarlijks verantwoord. Een
verantwoording waarin we maatwerk niet over het hoofd zien.
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Conform de subsidieverordening stuurt het gesubsidieerd jongerenwerk jaarlijks een verantwoording
van het afgelopen jaar (een jaarverslag) en een werkplan voor het komende jaar. In de bijlage is een
korte doorlichting/screening bijgevoegd van het jongerenwerk. Hierin zijn de baten en lasten van de
afgelopen jaren naast elkaar gezet, het bereik van de combinatiefunctionaris en jongerenwerkers, de
inzet van vrijwilligers en uitkomsten van de enquête gericht op de bekendheid van de stichting
meegenomen. Het jongerenwerk van SOJS is constant. Constant in het bereik van de jongeren en de
inzet van vrijwilligers.

"Wij hebben als bestuur het idee dat het jongerencentrum Elektra bij veel
jongeren bekend is, maar dat niet het geval is voor de stichting die daar achter
schuilt en eveneens buiten het jongerencentrum actief is."
Bestuur SOJS over de uitgezette enquête onder jongeren

De jaarlijkse doelen van het gesubsidieerd jongerenwerk staan in relatie met de Subsidiebeleidsregels en sluiten aan op de richtlijn van dit beleid; een plek van talentontwikkeling,
veiligheid, gezondheid en ontspanning voor iedereen. De doelen hebben betrekking op
onderstaande punten, waarop het bestuur in haar werkplan en verantwoording dan ook stuurt:
 Het bereik bij activiteiten in het kader van sport- en cultuurstimulering
 Het aantal jongerenvrijwilligers bij activiteiten, gericht op het stimuleren van participatie
 Een procentuele weergave van het aantal uur dat jongerenwerkers op straat zijn geweest
(buiten de muren van Elektra); ambulant werk
 Inbedding van gesprekken met politie, CJG, onderwijs, kerken en verenigingen waarin
samenwerking (met als doel een positieve ontwikkeling van het kind) wordt getoond. De
rol voor het jongerenwerk is preventie, signalering en doorverwijzing
 Uitwisselen van informatie (ontwikkelingen) richting de sociale omgeving van jongeren
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6. Een veilige plek
Veiligheid voor en door jongeren
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor jongeren om zich gezond te kunnen ontwikkelen.
Veiligheid thuis, op straat en online. Niet alleen veiligheid voor jongeren is van groot belang, maar ook
veiligheid door jongeren, zoals het terugdringen van overlast en criminaliteit. Vaak gaan ontmoetingen
van oudere jeugd gepaard met een negatieve kijk op jongeren. Een ombuiging naar positiviteit vraagt
een klimaat van onderlinge waardering en respect. Een balans tussen jong en je wilt wat versus de
regels van openbare orde en veiligheid. Landelijk is overigens een positieve ontwikkeling gaande op
het gebied van jeugdcriminaliteit. Uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek en
Documentatiecentrum blijkt deze tendens al een aantal jaar te zijn ingezet (daling van 41% ten
opzichte van 2011).

"We zijn al snel geneigd om de touwtjes in handen te hebben bij jongeren. Ik
denk dat dit alleen maar averechts werkt. Als je jong bent wil je immers wat,
je hebt behoefte aan vrijheid. Een jongere moet geholpen worden wanneer
hij/zij dit nodig acht."
Professional Jeugdhulp (CJG)

6.1 Vertrouwde omgeving
Veiligheid voor en door jongeren ontstaat in een vertrouwde omgeving. Een omgeving waar je elkaar
kunt aanspreken en waar om hulp kan worden gevraagd wanneer dit nodig is. Bescherming bieden.
Daar waar de veiligheid in het geding is wordt de ontwikkeling van het kind namelijk bedreigd. Dat kan,
zoals bij huiselijk geweld, ver doorwerken en van generatie tot generatie worden overgedragen. De
ambitie van de gemeente is het huiselijk geweld onder kinderen jaarlijks te laten afnemen. Een ambitie
die regionaal wordt gedragen en uitgevoerd vanuit Dienst Gezondheid en Jeugd (regio Zuid-HollandZuid). In de uitvoering wordt onder andere het meldpunt voor huiselijk geweld gepromoot en bestaat
er een jongerenplatform waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld (Feel the Vibe).

"Jongeren vinden het fijn om op school te zijn, of voelen zich in ieder geval
verbonden met de school. Een vertrouwde en veilige omgeving."
Schooldirecteur

Naast het opgroeien in een veilige thuissituatie willen we eveneens een vertrouwelijke wijk- en
schoolomgeving voor jongeren. Vertrouwen dat wordt gecreëerd door verantwoordelijkheid te geven
en een plaats op de 'educatielijn' te bieden/stimuleren. Dit betreft een rol voor de gehele
pedagogische infrastructuur in Sliedrecht. Vertrouwen komt namelijk van twee kanten. Geloven in
elkaar en iets van elkaar kunnen verwachten. Voor het politiedistrict Zuid-Holland Zuid komt in 2016
een convenant Veilig in en om School. Met dit convenant wordt het belang en de inzet van scholen,
gemeenten, politie en OM erkent voor een vertrouwde schoolomgeving. Hierin zal eveneens aandacht
zijn voor onderwerpen als cyberpesten en social media.
Vertrouwenspersoon
Verenigingen zijn een belangrijke plek waar jongeren terecht kunnen. Zowel een fysieke plek als een plek waar jongeren
een rol in (kunnen) nemen. Vanuit het CJG zal een vertrouwenspersoon worden aangeboden. Een vertrouwenspersoon
is een extern persoon waar leden met vertrouwelijke zaken terecht kunnen. Problemen die vaak breder van aard zijn,
waarbij professionals van het CJG indien nodig direct ondersteuning kunnen bieden. Er ontstaat eveneens de
mogelijkheid om de link te leggen tussen het CJG en verenigingen om sport- of cultureel lidmaatschap als preventie in te
zetten (al dan niet via Stichting Leergeld). Een positief opgroei- en opvoedklimaat, vergroten van zelfvertrouwen,
verbeteren van sociale vaardigheden en teamwork, zijn aspecten die bij een vereniging opgedaan kunnen worden.
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6.2 Hangjeugd
In de vrijetijdsbesteding van jongeren is er behoefte aan een plek in de openbare ruimte waar ze elkaar
kunnen ontmoeten of waar ze kunnen spelen. Een veilige en prettige omgeving. Wanneer oudere
jeugd elkaar ontmoet wordt dit veelal omschreven als hangjeugd. Een begrip met een negatieve klank.
Zolang er geen overlast uit voort komt of het gevoel van veiligheid van anderen in het geding komt, is
dit onterecht. Elkaar buiten ontmoeten en hangen is immers onderdeel van hun leefstijl.
In het werkplan dat is voortgekomen uit het Integraal Veiligheidsplan Sliedrecht 2014-2018, is de
doelstelling geformuleerd om een afname van 30% op meldingen van jeugdoverlast te realiseren. Dit
gebeurd aan de hand van een integrale aanpak. Gedurende het maandelijkse COOS (Coördinatie
Overleg Overlast hangjeugd Sliedrecht) worden klachten van jeugdoverlast besproken met SOJS,
politie en de gemeente, waarbij de desbetreffende persoon of groep die de klacht heeft ingediend
eveneens nadrukkelijk wordt betrokken bij de oplossing van het probleem. Jeugdoverlast kan worden
omschreven als 'ondervonden hinder door jongeren'. Een brede definitie waarbij onderscheid valt te
maken in de ernst van de hinder. Meldingen voor jeugdoverlast geven een meetbaar / kwantitatief
beeld van overlast, maar hier wordt geen onderscheid gemaakt in de ernst van de hinder. De opinie
van professionals (politie en jongerenwerk) levert een kwalitatief beeld op en vinden wij van
onschatbare waarde in het behaalde resultaat.

"Probleemjongeren zijn er met pieken en dalen, een fluctuerende beweging.
Zo was het de voorbije periode relatief rustig op straat. Ik denk dat de
Playstation generatie en de sociale media hype hier de oorzaken van zijn. Maar
we moeten waken voor een nieuwe piek."
Wijkagent Sliedrecht

Jeugdoverlast gaat met pieken en dalen. We willen de dalen koesteren en inzet garanderen bij pieken.
In eerste instantie leggen we de focus op preventie. Zo zetten we in op ambulant jongerenwerk en
daarnaast suswachten die de rust bewaren gedurende het uitgaan. Voor de meeste jongeren vormen
bestaande kaders en verordeningen geen belemmering. Zij kunnen vrij binnen de marges ervan
functioneren of deze ter discussie stellen. In bepaalde situaties kunnen jongeren in een positie raken
(of kiezen) waarbij hen tijdelijk de eigen regie wordt ontnomen. Met drang worden sancties en
maatregelen opgelegd om gedragsverandering te bewerkstelligen en hun leven weer op te pakken.
Hierbij wordt nadrukkelijk de omgeving van de desbetreffende jongere betrokken. Wanneer
gedragsverandering geen optie is wordt onder dwang de regie tijdelijk of langdurig ontnomen. Dit is
het geval wanneer er sprake is van een gevaar voor de samenleving, het systeem, de directe omgeving,
of zichzelf. Partners in het sociale- en veiligheidsdomein werken ook hier samen. Wij bieden als
gemeente de mogelijkheid om op te schalen wanneer dat nodig wordt geacht. Door bijvoorbeeld
afspraken te maken met het Openbaar Ministerie over strafeisen via het Veiligheidshuis (bij aanraking
met justitie en complexe problematiek) kunnen we dwang en drang inzetten.

"Er zijn genoeg plekken, maar een plek waar we niet direct worden weggestuurd ontbreekt."
19-jarige 'hangjongere'

Als het gaat om voorzieningen voor de oudere jeugd komt de nimby (not in my backyard) reflex
geregeld voor. Het is een taak van de gemeente en haar partners om het algemeen belang te laten
prevaleren. Dit kan betekenen dat er, ondanks de nimby-reflex, er toch voorzieningen voor de jeugd
moeten worden gerealiseerd. Een duidelijke set aan regels is voor jongeren onmisbaar. Regels en
grenzen moeten voor jongeren duidelijk zijn (pro-sociale normen) om tot een positieve ontwikkeling
te komen. Voor dergelijke aanvaardbare regels gebruiken we jongerenparticipatie. Betrekken bij
realisatie van voorzieningen en stimuleren mee te doen binnen Sliedrecht.
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6.3 Mediawijsheid
Zoals in het hoofdstuk gericht op trends en ontwikkelingen al beschreven staat, weegt bij jongeren het
nut van sociale media zwaarder dan de zorgen. Bewustwording en omgang met de gevaren dienen
echter niet ondergeschikt te raken. We hebben dan ook als doel dat jongeren zich bewust zijn van de
gevaren van internet en de omgang met sociale media. Binnen het onderwijs wordt hier in het
lespakket aan bijgedragen. Aanvullend zetten we een combinatiefunctionaris in die zich in de rol van
leesconsulent eveneens richt op activiteiten rondom mediawijsheid (waaronder sociale media). Naast
de aanpak die direct gerelateerd is aan jeugdigen is de bewustwording van gevaren en omgang een
verantwoordelijkheid van de sociale omgeving. Opvoeders moeten hun kinderen hierop kunnen
wijzen. Via onze partners informeren we hen over de omgang en ontwikkelingen rondom (sociale)
media. Waar de combinatiefunctionaris zich op de basisschoolleeftijd richt, ligt er voor het
jongerenwerk een taak op de daaropvolgende leeftijdsfasen. Niet alleen de jongeren zelf maar ook de
omgeving mediawijs maken.

"Wat mijn kinderen online uitvoeren zou ik echt niet weten. Dat is voor mij
onbekend terrein."
Oudervrijwilliger
Combinatiefunctie bibliotheek
Sinds het schooljaar 2013/2014 is in Sliedrecht een combinatiefunctionaris actief vanuit Stichting Bibliotheek Netwerk
Zuid-Holland Zuidoost (0,4 fte). Met de inzet van combinatiefuncties wordt beoogd meer doelen op verschillende
terreinen tegelijkertijd te bereiken. De combinatiefunctie bibliotheek biedt een vraag gestuurde dienstverlening aan
scholen. Het doel van deze dienstverlening is een bijdrage te leveren aan het opbrengstgericht werken van een school
ten aanzien van lezen en informatievaardigheden (mediawijsheid). Op basis van de vraag, c.q. beleid van de school,
adviseert de bibliotheekconsulent leesbevorderende en mediawijze activiteiten. Vervolgens worden deze activiteiten
uitgevoerd en de resultaten worden gevolgd via een landelijk ontwikkelde Monitor. In Sliedrecht wordt met alle
basisscholen (11) samengewerkt. In het Bos-overleg (schooldirecteuren) is met tevredenheid gereageerd op de taken van
de combinatiefunctionaris. Dit zetten wij dan ook graag voor de komende jaren voort.

Een plek voor de Sliedrechtse jeugd

17

7. Een plek die bijdraagt aan gezondheid
Sport als preventief middel
Goede gezondheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een optimale ontwikkeling. Een gezonder
kind in een gezondere omgeving kan zich beter ontwikkelen. De gezondheid van de jeugd is daarmee
voor ons een aandachtsgebied. Jongeren die meer bewegen halen over het algemeen betere prestaties
dan jongeren die passief thuiszitten. Om de zorgkosten niet te laten exploderen is sport en bewegen
een noodzaak. Sport is een preventief middel dat aansluit bij een plek van talentontwikkeling,
veiligheid, gezondheid en ontspanning. Naast het stimuleren van bewegen en de zorg om jongeren
met overgewicht op jonge leeftijd is het terugdringen van het gebruik van mogelijk verslavende
middelen en andere verslavingen onder jongeren een belangrijk doel van de gemeente. Zo is een
opkomende verslaving bij de jeugd de gameverslaving. Een verslaving die we preventief tegen willen
gaan door jongeren te activeren. We bieden toegankelijke activiteiten en stimuleren het meedoen. In
het Lokaal Gezondheidsbeleid van de gemeente krijgt de jeugdgezondheid specifiek aandacht met
thema's als gezond gewicht, eenzaamheid en preventie van onder meer roken en alcoholgebruik.

"Mooi om te zien dat aan activiteiten leerlingen van verschillende soorten
scholen meedoen. Sport en cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de
samenhang van verschillende groepen."
Combinatiefunctionaris Sport en Cultuur

7.1 Meer bewegen
Op basis van cijfers van Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ kent de gemeente Sliedrecht het laagste
percentage sportende jeugd (als lid van een vereniging) in de Drechtsteden. In de Sportnota 2005 die
van kracht is in Sliedrecht staat de volgende missie beschreven: "We willen een gemeente zijn waar
zoveel mogelijk burgers op een verantwoorde, veilige manier aan enige vorm van sportbeoefening
kunnen en zullen (blijven) doen. De gemeente Sliedrecht wil sport van jongs af aan stimuleren. Dat
komt de gezondheid, de vorming en ontplooiing ten goede." Om bij te dragen aan de gezondheid van
jongeren door meer te bewegen zet de gemeente, naast het verbeteren van de toegankelijkheid van
sportvoorzieningen (hoofdstuk 5), in op sport- en beweegstimulering via een combinatiefunctionaris.
De combinatiefunctionaris, in dienst van SOJS, is sinds september 2013 actief in Sliedrecht voor de
activering van jeugd tussen de 8 en 14 jaar op gebied van sport en cultuur. De combinatiefunctionaris
komt voort uit de Brede Impuls combinatiefuncties. Een landelijke en structurele regeling.

"Sporten vind ik echt leuk. Mijn vader vindt het alleen te duur om lid te worden
van een vereniging, maar gelukkig kan ik met Cas sporten op het schoolplein."
10-jarig meisje (Cas is de combinatiefunctionaris Sport en Cultuur in Sliedrecht)

Alle activiteiten en projecten van de combinatiefunctionaris dragen bij aan de doelstellingen die in
samenspraak tussen SOJS en de gemeente Sliedrecht zijn geformuleerd:
 Het stimuleren van jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar tot het participeren aan
zowel culturele als sportieve activiteiten
 Versterken van de maatschappelijke functie van sportverenigingen met oog op de inzet van
sportverenigingen voor het onderwijs en de naschoolse activiteiten in de wijk
 Stimuleren van doorgroei van jongeren naar de participerende verenigingen toe
 Dagelijks/regelmatig aanbod van sport en culturele activiteiten op school en in de wijk
 Het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan onderwijs op het gebied van sport en cultuur
 Versterken, stimuleren en bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen SOJS en de
overige maatschappelijke organisaties en verenigingen
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In 2014 heeft de combinatiefunctionaris in Sliedrecht 5.489 jeugdigen bereikt (betreft geen unieke
personen). De combinatiefunctionaris heeft daarnaast een sportpromotieteam opgezet, bestaande
uit jongerenstagiairs en -vrijwilligers, die hem ondersteunen bij activiteiten en projecten.
Onderzoek 'Speelruimte in kwaliteit'
Ieder kind moet op een veilige en aangename manier in de eigen buurt kunnen spelen. Speelvoorzieningen in de wijken
moeten op alle leeftijden zijn afgestemd. Dit betreft een ambitie uit het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018. Om
dit te realiseren worden de speelplaatsen en trapveldjes in de wijk onder de loep genomen en, daar waar dat nog niet zo
is, de speelplaatsen fasegewijs aangepast. Spelen en sporten stimuleren door kwaliteit!
Sliedrecht heeft ten opzichte van diverse vergelijkbare gemeenten veel speel- en sportplekken, maar door de afname van
jeugdigen in diverse buurten is er een onevenredige verdeling ontstaan met veel speelplekken die voor een zeer beperkt
aantal kinderen een functie hebben. Hier willen we dan ook een kwaliteitsimpuls aan geven. Bij de realisatie worden
jongeren nadrukkelijk betrokken om tot een duurzaam product te komen. Wensen die in het kader van dit beleid zijn
opgehaald m.b.t. speelruimte worden eveneens meegenomen in het onderzoek 'Speelruimte in kwaliteit'. Zo worden de
mogelijkheden van een kunstgras trapveld en outdoor fitnesstoestellen (wens van de oudere jeugd) onderzocht.

7.2 Drank en drugs
Voor jongeren tot ongeveer het 24e levensjaar is de kans op gezondheidsschade door alcohol- en
drugsgebruik groter omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Het innemen van alcohol en drugs
leidt daarnaast tot het vervagen van normen en grenzen waardoor dit, al dan niet in combinatie met
groepsgedrag, kan leiden tot randverschijnselen als indrinken, vandalisme en overlast. Landelijk is een
negatieve maatschappelijke ontwikkeling gaande op het gebied van drugs onder jongeren. Vanuit
verschillende beweegredenen grijpen jongeren steeds vroeger en vaker naar drugs, waarbij softdrugs
voor een grote groep al niet meer bevredigend is. Spanning, experimenteren, acceptatie of uit
verveling zijn een aantal van deze redenen. De toename van het gebruik zit eveneens in het feit dat
drugs in vergelijking met alcohol relatief goedkoop is.

"Vroeger dronk ik meer alcohol dan dat ik nu doe. Tegenwoordig hoor je er bij
als je drugs neemt. Dat is ook nog eens goedkoper."
22-jarige jongen

De gewijzigde drank- en horecawet en de daarin opgenomen decentralisatie van bevoegdheden biedt
de gemeente meer mogelijkheden om de genoemde problematiek (voornamelijk op alcoholgebied)
aan te pakken. In het Lokaal Gezondheidsbeleid en het Integraal Veiligheidsplan wordt de inzet op
preventie en repressie bij jongeren nader omschreven.
De uitvoering van gezondheidspreventie ligt voornamelijk bij Dienst Gezondheid en Jeugd, die diverse
programma's inzet met als doel het verminderen van alcohol- en drugsgebruik. Daarnaast vinden wij
de bewustwording op een gezonde leefstijl een verantwoordelijkheid van de sociale omgeving van
jongeren. Net als wat betreft de ontwikkelingen op sociale media willen wij voorlichting (informatie en
advies) over het nuttigen van alcohol en drugs faciliteren richting de omgeving. Voorlichting die
laagdrempelig is en voorlichtingsprogramma's die op elkaar zijn afgestemd. We willen een plek waarin
we elkaar durven te wijzen op een gezonde leefomgeving. Door jongeren te stimuleren mee te doen
in de maatschappij spelen we in op de beweegredenen die worden gevoerd om alcohol en/of drugs te
nuttigen (acceptatie en verveling).
In het gesubsidieerd jongerenwerk wordt streng gecontroleerd op alcohol- en drugsgebruik. Onder de
18 jaar zijn deze niet toegestaan en consumptie van sterke drank en/of harddrugs wordt in zijn geheel
niet getolereerd. In de avonden geldt in de daarvoor bestemde rookruimte een gedoogbeleid met
betrekking tot softdrugs door jongeren van 18 jaar en ouder. De jongerenwerkers hebben als
nadrukkelijke taak de jongeren te wijzen op de gevaren. Als gemeente zullen we handhaven bij het
gebruik onder de 18 jaar, waarbij de subsidieverlening geldt als instrument.

Een plek voor de Sliedrechtse jeugd

19

Een plek voor de Sliedrechtse jeugd

20

8. Een plek voor ontspanning
Sliedrecht leeft!
In de vrijetijdsbesteding van jongeren is behoefte aan een plek voor ontspanning en vermaak. Een
behoefte die eveneens bijdraagt aan de sociaal-emotionele gezondheid en het beoogde effect dat
jongeren in Sliedrecht willen blijven wonen. Jongeren zijn in dit kader in eerste instantie op zoek naar
levendigheid, een plek waar iets te doen is, waar ze leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten en waar ze
vrij zijn. Uit de gevoerde gesprekken met jongeren en professionals blijkt dat Sliedrecht een behoorlijk
voorzieningenniveau heeft en wordt tevredenheid uitgesproken over de toename van levendigheid in
het dorp (o.a. meer evenementen). Instandhouding van voorzieningen, het onder de aandacht
brengen van het bestaande aanbod en het voortzetten van het creëren van levendigheid zijn dan ook
de speerpunten voor de komende jaren.

"Meer informatie over wat Sliedrecht te bieden heeft voor de jeugd zou chill
zijn. Volgens mij is er voldoende alleen weet niet iedereen dat."
16-jarige jongen

8.1 Activiteiten en evenementen op maat
Evenementen leveren een positieve bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven
binnen de gemeente. Ze geven reuring, activeren de creativiteit en dragen bij aan de gemeenschapszin
(Evenementenbeleid 2015 e.v.). Dit geldt zeker ook voor jongeren. Volgens 67% van de Sliedrechtse
jongeren worden er nog te weinig evenementen in Sliedrecht georganiseerd (enquête Stichting Open
Jeugdwerk Sliedrecht), maar is hierin wel verbetering zichtbaar zo zeggen de jongeren zelf. Jongeren
lijken echter steeds meer immuun te worden voor de traditionele benadering en verlokkingen. Ze
willen zelf hun koers kiezen. Wij dagen jongeren dan ook uit om met nieuwe initiatieven te komen
waarbij we hen zo goed mogelijk ondersteunen. Hiervoor gaan we naar de jongeren toe en bieden hen
verschillende platformen (waaronder de app in onderstaand kader) aan om initiatieven te melden.
Activiteiten en evenementen op maat.
Sport en cultuur app
In Sliedrecht worden er veel activiteiten op het gebied van sport en cultuur aangeboden door diverse maatschappelijke
instellingen. Vanuit het veld zijn er echter signalen dat het overzicht in dit aanbod ontbreekt. Het kenbaar maken van
activiteiten gaat daarnaast ten koste van veel tijd. Vanuit diverse beleidsdoelen (gezondheid, (jeugd)welzijn, leefbaarheid
en sociale cohesie) willen we sport en cultuur in Sliedrecht stimuleren. Daarnaast willen we inspelen op huidige
ontwikkelingen als digitalisering en participatie.
Om aan bovenstaande bij te dragen ontwikkelen we een app voor alle inwoners van Sliedrecht, waarop al het Sliedrechtse
aanbod op het gebied van sport en cultuur wordt gecommuniceerd en waar initiatieven gedeeld kunnen worden. Een
positief effect op toegankelijkheid en betrokkenheid.

8.2 Geen drempels
Gericht op bestaande voorzieningen willen we drempels wegnemen en daarmee de toegankelijkheid
voor iedereen bevorderen. Dat geldt voor sport- en culturele voorzieningen (hoofdstuk 5), maar ook
voor ontmoetingsplekken zoals het gesubsidieerd jongerencentrum. In het jongerencentrum worden
diverse activiteiten en workshops georganiseerd en kunnen jongeren ook hun verhaal kwijt aan elkaar
of aan jongerenwerkers. Het is een plek waar ze vrij kunnen zijn. Uit de enquête die door Stichting
Open Jeugdwerk Sliedrecht is uitgezet onder jongeren blijkt 78% van de Sliedrechtse jongeren Elektra
te kennen. 39% hiervan heeft meermaals het jongerencentrum bezocht. Ongeveer de helft van de
bezoekers is overigens niet lid van een vereniging (sport-, muziek- of kerkelijke vereniging). In Elektra
is eveneens Stichting Pameijer actief, een stichting die jongeren ondersteunt voor wie deelnemen aan
de maatschappij lastig is vanwege psychische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking.
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Om de samenhang tussen jongeren met verschillende achtergronden te versterken, stimuleert de
gemeente dergelijke crossovers, zoals tussen SOJS en Stichting Pameijer. Stimuleren door partijen
samen te brengen. We streven niet naar het idee om zoveel mogelijk mensen in het jongerencentrum
te krijgen. De jeugd heeft ook te maken met huiswerk, speelt thuis een spelletje of hangt graag elders
samen met vrienden of vriendinnen om hun belevenissen te delen. Wanneer drempels zich voordoen
om het jongerencentrum binnen te stappen gaan we met desbetreffende personen en SOJS in gesprek
om deze gezamenlijk weg te nemen. Het jongerencentrum moet voor iedereen toegankelijk zijn.

"Wij zien graag een jongerencentrum als een plek, zowel binnen als buiten,
voor alleen jeugd. Een plek met de mogelijkheid om te sporten, muziek te
beoefenen, gebruik te maken van Wifi, te kunnen chillen en zichzelf te
spiegelen."
Een werkgroep van professionals bij een bijeenkomst gericht op dit beleid

8.3 Wonen en mobiliteit
Een veilige en plezierige plek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen draagt bij aan de wil om in
Sliedrecht te blijven wonen en hier ook een toekomst voor zijn of haar kinderen te zien. Op zichzelf
gaan wonen (al dan niet met vriend of vriendin) is een belangrijke stap voor jongeren in volwassenheid
en zelfstandigheid. In Sliedrecht heeft Tablis gelabelde woningen voor jongeren van 18 t/m 23 jaar
waarbij een maandelijkse huur geldt van onder de € 410,- (in 2015). Ook in de toekomst vinden wij het
belangrijk dat deze woningen beschikbaar zijn in Sliedrecht. De wil om in Sliedrecht te blijven wonen
en de wens dat ze dit ook doen wordt kracht bijgezet door ze de mogelijkheid te bieden. Belangrijk
hierbij is dat jongeren zich tijdig inschrijven bij Stichting Woonkeus Drechtsteden, verantwoordelijk
voor de verdeling van sociale huurwoningen. De verdeling werkt over het algemeen via een
puntensysteem, waarbij de duur van inschrijving punten oplevert. Al met al bevordert het vroegtijdig
inschrijven uiteindelijk het vinden van een woning. In gesprekken met (oudere) jeugd blijkt echter dat
slechts een geringe groep zich heeft ingeschreven bij de stichting. Om de kans te vergroten zullen wij
jongeren hierop gaan attenderen via onze eigen mediakanalen. Bij de 18e verjaardag van een
Sliedrechtse inwoner zal een herinneringsbrief worden gestuurd. Wat betreft koopwoningen is in
Sliedrecht de Startersnota uit 2009 van kracht. De nota betreft een lokale regeling voor een mogelijke
starterslening voor Sliedrechters in de leeftijdscategorie van 21 tot 36 jaar.

"Winkelen, naar de bioscoop en uitgaan doe ik liever in Dordrecht, Rotterdam
of Breda. Gelukkig is de stad vanuit Sliedrecht prima te bereiken."
21-jarige jongere

Jongeren missen in Sliedrecht voorzieningen die aansluiten op het stadsleven. Zolang de infrastructuur
toegankelijk (betaalbaar) blijft zien zij dit niet als een belemmering voor Sliedrecht. Sliedrecht is en
blijft immers een dorp, geen stad. Dit geldt eveneens voor studenten die een vervolgopleiding in een
omliggende stad volgen. Wij willen het heen en weer reizen toegankelijk houden om uitstroom van
talent te voorkomen. Als gemeente staan wij dan ook voor het behouden van de Intercity vanuit
Dordrecht en de MerwedeLingelijn .
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9. Uitvoeren van de visie
Kwantitatieve en kwalitatieve toetsing
In de vorige hoofdstukken is een integrale visie beschreven die bijdraagt aan het maatschappelijke doel
van de gemeente Sliedrecht waarin iedere jongere van 0 tot 25 jaar in Sliedrecht zijn of haar plek kan
vinden. Een veilige plek waar talenten zich kunnen ontwikkelen, er ruimte is voor ontspanning en een
plek die bijdraagt aan gezondheid. We stimuleren beleid vanuit jongeren en organisaties en spelen in
op de ontwikkelingen die zij ervaren. Hierbij houden we rekening met alle jongeren en de bestaande
diversiteit in cultuur en/of levensbeschouwing. Een gezamenlijke plek.
De komende jaren wordt de visie breed uitgedragen. De inspanningen moeten ertoe leiden dat
jongeren een plek krijgen en behouden op het gebied van educatie en werk. Een plek waar ze
meedoen, meer bewegen, kunnen rekenen op een vertrouwde en mediawijze omgeving, er een
bekend aanbod van activiteiten is en een levendig Sliedrecht wordt gestimuleerd. Dit alles vanuit het
oogpunt dat er voor iedereen een plek moet zijn en we rekening houden met een fluctuerende jeugd.
Of je nu 5 of 15 jaar bent, man of vrouw, christelijk of niet-christelijk of een denker of een doener,
maakt voor ons niet uit. Met zijn allen, inclusief de jeugd zelf, dragen we de verantwoordelijkheid voor
de Sliedrechtse jongeren. De inspanningen komen bovenop de basis die er al ligt. Een basis bestaande
uit Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en onderwijs. Met dit kader staat er daarnaast een goede
infrastructuur aan welzijn; de materiële en immateriële tevredenheid van onze Sliedrechtse jongeren.
In dit beleid wordt onderscheid gemaakt tussen het maatschappelijke doel, doelstellingen en
indicatoren. Het maatschappelijke doel geeft de gewenste situatie weer die de gemeente wil bereiken.
De doelstellingen concretiseren het maatschappelijke doel en leveren een bijdrage aan de realisatie.
Indicatoren zijn meetbare prestaties die aangeven of de doelstellingen zijn gerealiseerd. Jaarlijks
evalueren we met professionals en jongeren of de visie aanpassing nodig heeft. Een combinatie van
kwalitatieve en kwantitatieve toetsing. Waar mogelijk en relevant koppelen we een meetbare
component (indicator) aan de activiteiten / deelproducten die een bijdrage leveren aan het behalen
van de beoogde resultaten. Het overzicht op de volgende pagina geeft een concreet overzicht van de
doelen en bijbehorende indicatoren.

"Er is binnen de Jeugdwet een beperkt bedrag (lokale impuls) voor Sliedrecht
beschikbaar om regelmatig preventie projecten te faciliteren."
Wethouder Sociaal

De uitvoering van dit beleid zal budgettair neutraal, binnen de bestaande middelen, plaats kunnen
vinden. Bij nieuwe activiteiten kan dit ten kosten gaan van huidige activiteiten of wordt een efficiëntere
werkwijze gevraagd. Waar het doelen raakt is het mogelijk om preventie projecten te faciliteren vanuit
de Jeugdwet. We willen meer de focus op ondersteuning en faciliteren, het innemen van een regierol.
Het jeugdwelzijnsbeleid geldt als onderlegger voor het beleidsterrein subsidies. Een terrein welke geldt
als middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Zo ook het maatschappelijke doel om alle
jongeren een plek te bieden in Sliedrecht.
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Iedere jongere van 0 tot 25 jaar kan in Sliedrecht zijn of haar plek vinden. Een veilige plek waar talenten zich kunnen
ontwikkelen, er ruimte is voor ontspanning en een plek die bijdraagt aan gezondheid.
Plek als plaats/locatie: Samenhangend aanbod van diensten en voorzieningen (bestaande infrastructuur)
Plek als rol/positie: Verantwoordelijkheid geven, de gemeente faciliteert
Talentontwikkeling – Positief beleid
1. In 2020 hebben meer jongeren een plek op de educatielijn
Integraliteit: Onderwijsvisie, onderwijsachterstandenbeleid, Participatiewet en Programma Aan het Werk
Het aantal kinderen dat deelneemt aan VVE
Het aantal vroegtijdig schoolverlaters
Het aantal uitkeringen onder de 25 jaar
Het aantal jongeren dat via Handen uit de Mouwen de arbeidsmarkt bereikt
2. In 2020 kennen meer jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding, als zijnde meedoen
Integraliteit: Beleid burgerparticipatie, Regionaal minimabeleid, sportnota en cultuurbeleid
Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van SMS Kinderfonds en Stichting JA
Het aantal jongereninitiatieven / jeugdlintjes
Het aantal jongerenvrijwilligers bij jongerenwerk en verenigingen
Het aantal jongeren dat heeft deelgenomen aan activiteiten van het jongerenwerk
Veiligheid – Voor en door jongeren
1. Jongeren hebben een vertrouwde omgeving
Integraliteit: Jeugdhulpnota
Het aantal meldingen huiselijk geweld
Het aantal meldingen bij CJG (waaronder bij de vertrouwenspersoon)
Het aantal aanmeldingen bij Social Brokers
Het aantal meldingen naar aanleiding van het convenant Veilig in en om School
2. Jongeren zijn zich bewust van gevaren en omgang met nieuwe media
Integraliteit: Onderwijsvisie, convenant Veilig in en om School
Het aantal jongeren die zijn bereikt door de combinatiefunctionaris Bibliotheek
Het aantal ouders die zijn bereikt met voorlichting vanuit scholen en jongerenwerk
3. In 2020 is er minder overlast van jeugd en criminaliteit onder jeugd
Integraliteit: Integraal Veiligheidsplan
Het aantal meldingen van jeugdoverlast
Het aantal uren ambulant werk van gesubsidieerd jongerenwerk
Het aantal COOS overleggen
Het aantal jongeren dat in aanmerking komt met het Openbaar Ministerie
Gezondheid – Sport als preventief middel
1. In 2020 bewegen meer jongeren
Integraliteit: Sportnota, Lokaal Gezondheidsbeleid en onderzoek Speelruimte in Kwaliteit
Het aantal jeugdleden bij zowel sport- als culturele verenigingen
Het aantal jongeren die de combinatiefunctionaris Sport bereikt
2. In 2020 is het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren verminderd
Integraliteit: Lokaal Gezondheidsbeleid en Integraal Veiligheidsplan
Het aantal bereikte jongeren met activiteiten van Dienst Gezondheid & Jeugd
Het aantal ouders die zijn bereikt met voorlichting vanuit het jongerenwerk
Het aantal meldingen van overtredingen gericht op alcohol en drugs binnen het jongerenwerk
Ontspanning – Sliedrecht leeft!
1. Activiteiten en evenementen op maat voor jongeren
Integraliteit: Evenementenbeleid en het beleid burgerparticipatie
Het aantal geregistreerde initiatieven vanuit jongeren
2. Het aanbod van activiteiten binnen Sliedrecht is bij jongeren bekend
Integraliteit: Sportnota en cultuurbeleid
Het aantal downloads van de sport en cultuur app
3. In 2020 hebben meer jongeren een eigen woning in Sliedrecht
Integraliteit: Lokale woonvisie
Het aantal inschrijvingen van jongeren bij Woonkeus
Het aantal jongerenwoningen in Sliedrecht
Inspelen op ontwikkelingen (micro-, meso- en macro niveau)

Decentralisaties

Participatiesamenleving
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10. Relevante kaders, beleidsnota's en bronnen

























Startnotitie Jeugdwelzijnsbeleid
Uitvoeringsprogramma 2014-2018
Raadsprogramma 2014-2018
Jeugdhulpnota op grond van de Jeugdwet
Onderwijsvisie (lokaal)
Lokaal Gezondheidsbeleid 2015-2019
Her(r)ijkt beleid burgerparticipatie
Integraal Veiligheidsplan 2014-2018
Sportnota 2005
Evenementenbeleid 2015
Regionaal minimabeleid
Lokale woonvisie
Werkplan en jaarverslag Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht
Enquête uitgevoerd door Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht
Programma Arbeidsmarkt, Economie en Onderwijs
Nederlands Jeugd Instituut (NJI)
Movisie; Kennis en aanpak van sociale vraagstukken
YouthSpot
Kerncijfers Drechtsteden
Sport en bewegen in de buurt; Brede impuls combinatiefuncties
Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
Tympaan Instituut
Voordejeugd.nl
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
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Bijlage
Ontwikkelingslijn van jongeren
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Bijlage
Doorlichting gesubsidieerd jongerenwerk
Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht heeft als doel:
Het in stand houden en ontwikkelen van het geheel van werkvormen en structuren, die zijn gericht op
de educatieve, sociale en recreatieve ontwikkeling van jongeren, om hen beter in staat te stellen een
eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving.
Financiën

Baten
Gemeentelijke subsidies
Lasten

2012
€ 397.057
€ 240.349
€ 397.534

2013
€ 399.845
€ 254.995
€ 384.598

2014
€ 450.266
€ 304.977
€ 433.110

2015*
€ 447.455
€ 298.905
€ 482.365

*Betreft een begroting, geen realisatie

De toename van baten en lasten vanaf 2014 komt voort uit de regeling van combinatiefuncties.
Bereik van jongeren

Contactmomenten met jongeren van
jongerenwerkers en combinatiefunctionaris
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In de werkplannen en jaarverslagen van SOJS zijn de contactmomenten nader beschreven. Er is een
gelijke tred zichtbaar in de contactmomenten van de afgelopen jaren. In 2014 is SOJS gestart met
urenregistratie voor de combinatiefunctionaris en de jongerenwerkers, om beter inzicht te krijgen in
de besteding van tijd in relatie tot de taken. Op basis hiervan stelt SOJS meetbare doelstellingen.
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Figuren uit werkplan 2016:
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Vrijwilligers
Binnen SOJS zijn tal van vrijwilligersgroepen actief, die met elkaar het activiteitenaanbod verzorgen.
Door middel van deze groepen leren jongeren hun talenten en mogelijkheden ontdekken, ontwikkelen
en gebruiken. De ureninzet van vrijwilligers wordt geschat op 11.948 uur (waarvan 6.759 uur
accommodatie gebonden vrijwilligerswerk en 5.198 uur aan vrijwilligersevenementen).
Enquêteresultaten
Door SOJS is een enquête uitgezet onder willekeurige jongeren (159 respondenten), om op deze wijze
de bekendheid van de stichting en haar activiteiten in kaart te brengen.
Uit de enquête blijkt 78% van de ondervraagde jongeren het jongerencentrum Elektra te kennen,
terwijl slechts 20% van de jongeren de stichting die er achter zit kent. Een groot deel van de
respondenten die SOJS niet kennen hadden echter wel één of meerdere keren deelgenomen aan
activiteiten van de stichting. Bijna 8 op de 10 jongeren is niet bekend met de website en social media
kanalen van het jongerenwerk. Al met al is er in de promotie van de stichting en haar activiteiten nog
de nodige winst te behalen.
Enquêtevraag: Welke onderstaande voorzieningen voor jongeren ken je?

ELEKTRA

78%

PAND 33

50,9%

HANDPALM

37,1%

STICHTING OPEN JEUGDWERK SLIEDRECHT

20,1%

GEEN

ANDERS

8,8%

1,9%
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