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Voorwoord 

 
Namens het college van de gemeente Coevorden bieden wij u de Jeugdvisie aan. Dit in een 
tijd waarin er veel geschreven en gezegd wordt over de jeugd. Vele onderzoeken, 
brandbrieven, moties en rapporten over de jeugd maken duidelijk dat het anders moet. 

Landelijke cijfers laten zien dat inmiddels 1 op de 9 kinderen jeugdhulp ontvangt. Ook in 
de gemeente Coevorden zagen we de afgelopen jaren de aantallen stijgen. Maar het is ook 
een tijd waarin we hebben gezien hoe veerkrachtig onze jeugd is. Dat juist de Coronacrisis 
heeft gezorgd voor mooie samenwerkingen om onze jongeren te helpen. En gelukkig gaat 
het met de meeste jeugdigen goed. Zij groeien op in een fijn gezin, gaan naar school, zijn 
gezond en hebben veel plezier met vrienden. Maar er is ook een groep jeugdigen waar het 

(soms) wat minder goed mee gaat. Die wat extra ondersteuning nodig hebben.  
 
De afgelopen jaren is er al veel werk verzet. Maar er is nog veel werk te doen om te 
zorgen dat elk kind gezond, veilig, gelukkig en kansrijk op kan groeien. Dat doen we in 
samenwerking op verschillende terreinen die bijdragen aan het welzijn van een kind. Zoals 
sport, onderwijs en leefomgeving. Met deze Jeugdvisie gaan we door op de ingeslagen 

weg. We blijven investeren in preventie en vroegsignalering. Samenwerking met partners 

als het onderwijs en ons voorveld Jeugd vinden we van cruciaal belang. En we moeten 
versterkt inzetten op een goede toegang tot jeugdhulp. Maar we realiseren ons ook dat de 
uitgaven binnen de jeugdhulp groot zijn. We moeten hier stappen in blijven zetten om te 
zorgen dat de jeugdhulp ook in de toekomst betaalbaar blijft. 
 
Wij geloven erin dat we gezamenlijk met onze ketenpartners het verschil kunnen en 
moeten maken. 

 
 
Joop Brink      Jeroen Huizing 
Wethouder portefeuille jeugd   Wethouder portefeuille onderwijs 
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1. Inleiding 

 ‘Een gemeente waar de jeugd de toekomst heeft’ 
 
Met deze ambitie uit het coalitieakkoord 2018-2022 zijn we aan de slag gegaan. De 
afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen in gang gezet en zijn er stappen gemaakt. Zodat 
elk kind in Coevorden gelukkig op kan groeien in een gezonde, veilige en kansrijke 
omgeving. De basis staat. Maar we merken ook dat er nieuwe focus nodig is. De tekorten 

binnen het sociaal domein, en vooral binnen jeugd, lopen op. We zien, ondanks onze 
preventieve inzet, een groeiende zorgvraag, meer complexe casuïstiek en zorgtrajecten, die 
lang duren. Dit vraagt om een verandering in de hele jeugdhulpketen van ons preventieve 
veld, de toegang tot de jeugdhulpaanbieders. Deze verandering vraagt naast een lange 
adem ook een heldere visie en regierol voor ons als gemeente. 
 

1.1. Doel van de visie op jeugd 
Op het brede vlak van en voor de jeugd gebeurt er al veel in de gemeente Coevorden. Met 
dit document geven we onze toekomstvisie aan. Het geeft ons richting en is daarmee 

leidend voor alle plannen die we verder uit gaan werken. Het is een dynamisch document, 
omdat de wereld om ons heen continu in beweging is. De jeugdhulp is een ingewikkeld 
stelsel met veel actoren en een sterk veranderende samenleving. 

We gaan onze visie met de verschillende betrokkenen bespreken en in een 
uitvoeringsagenda verder concretiseren. In het uitvoeringsplan beschrijven we alle 
activiteiten en voorzieningen die bijdragen aan onze ambities en doelstellingen. Het is 
daarmee een basis voor verdere groei en ontwikkeling. 

 

1.2. Definitie van jeugd 
In deze visie gaan we uit van kinderen en jongeren. Het gaat hierbij om de leeftijd van 0 – 
23 en soms 27 jaar. Voor een aantal onderdelen van het totale beleidsveld jeugd zijn 
wettelijke grenzen bepalend voor de mogelijkheden die er zijn. Wel is duidelijk dat iemand 
op zijn 18e voor de wet wel volwassen is. Maar de een heeft daarbij nog meer 
ondersteuning bij nodig dan een ander. We zien daarom onze inzet voor een langere 
leeftijdsperiode als noodzakelijk. De intensiteit zal afhangen van noodzaak, lokale, 

regionale en landelijke keuzes, mogelijkheden in samenwerking en beschikbare financiële 
middelen.  

 

1.3. Koeverns Kompas 
De waarden van het Koeverns Kompas geven goed weer waar we in deze visie voor staan.  
Binnen het jeugddomein hebben we te maken met financiële tekorten aan de ene kant en 

een toenemende en complexe zorgvraag aan de andere kant. Dit vraagt om heldere en 
duidelijke keuzes, waarbij we ook durven te investeren in zaken, die wij belangrijk vinden. 
Het bieden van de meest passende ondersteuning staat voorop. Binnen de mogelijkheden 
die er zijn, zoeken wij echt de grenzen van de wet op. De eigenheid van elke jeugdige zien 
wij; verschillen mogen er zijn en wij gaan uit van de eigen kracht van het kind en zijn 
netwerk. Wij willen een cultuuromslag in de gehele jeugdhulpketen. Wij willen de grenzen 
verleggen. Dit vraagt doorzettingsvermogen en een meerjarige aanpak met een duidelijke 

en verbindende aanjaagrol van ons als gemeente. Daarnaast zijn wij verbindend; alleen als 
we het samen doen met ons voorveld jeugd, het onderwijs, opvang en zorgaanbieders 
kunnen we zorgen dat elk kind kansrijk op kan groeien. Wij zijn trots op de veerkracht van 
onze jeugdigen. En zijn er voor die jeugdigen en hun ouders die wat meer ondersteuning 
nodig hebben. We zijn een gemeente met twee snelheden. Het jeugddomein is sterk aan 
verandering onderhevig. Met deze visie op jeugd zetten we een stabiele koers, waarmee we, 

waar nodig, mee kunnen bewegen. 
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1.4. VN Global Goals 
In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze 

‘Global Goals for Sustainable Development’ werden unaniem geadopteerd door alle 
lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. 
 

 
Met deze visie op jeugd dragen we bij aan de doelen 1, 3, 4 en 10. 
 
 

1.5. Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 starten we met onze visie op jeugd in Coevorden. Om concrete doelen te 
stellen en daaraan ook later activiteiten te koppelen is de visie in hoofdstuk 3 vertaald in 
vier samenhangende actielijnen waar we de komende jaren aan gaan werken: 

1. Versterken opvoed- en opgroeiklimaat 
2. Versterken preventie en vroegsignalering 

3. Verbetering toegang tot jeugdhulp 
4. Verbetering ketensamenwerking rondom het kind en gezin 
 
Tot slot gaan we in op de onderwerpen meten en monitoren. In de bijlage geven we een 
schets van de huidige situatie, de kaders en context waarbinnen we werken. 
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2. Visie op jeugd 

2.1. Visie op jeugd 

 
“Alle kinderen in Coevorden groeien gezond, veilig, gelukkig en kansrijk op. En krijgen de 

kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen” 
 
De jeugd is belangrijk. Nu, maar ook in de toekomst als volwassen inwoner. Ieder kind kan 
gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot de persoon, die hij of zij graag wil zijn. 
Belangrijk is dat het kind vaardigheden en veerkracht ontwikkelt. Om mee te kunnen doen 
en mee te kunnen komen in de samenleving. Deze vaardigheden en veerkracht, helpen het 

kind zich persoonlijk te ontwikkelen en zijn talenten te herkennen en te ontplooien. En 
bieden tegelijkertijd tegenwicht in tijden van tegenslag en stress, die bij het opgroeien en 
leven horen.  
 
De transformatieopgave uit de Jeugdwet is het normaliseren, ontzorgen en niet onnodig 
medicaliseren van de jeugdsector. In onze ogen betekent dit een meer inclusieve 

samenleving. Waarin ruimte is om jezelf te kunnen zijn. En waar in jouw omgeving 

verschillen in karakter en gedrag geaccepteerd worden. 
 

Ouders als primair verantwoordelijke 
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding, het opgroeien en laten ontwikkelen 
van hun kinderen. Zij hebben hierover de regie. Als het niet lukt op eigen kracht of met 
behulp van de sociale omgeving, dan staan we als gemeente en ketenpartners naast de 

jongere en zijn of haar ouders om, daar waar nodig, passende ondersteuning te bieden.  
 
 Normaliseren en demedicaliseren 
Wij vinden het van belang dat kinderen mogen zijn wie ze zijn en dat iedereen accepteert 
dat elk kind anders is. Niet elke anders lopende ontwikkeling vraagt direct om een label en 
een behandeling. Soms zijn kinderen, bijvoorbeeld, druk en is er sprake van een variatie in 
normaal gedrag en ontwikkeling. We kijken naar wat het kind nodig heeft om zich volledig 

te ontwikkelen en tot zijn recht te komen. In de thuissituatie, op school en in zijn sociale 
omgeving. Daarbij kan het noodzakelijk zijn een diagnose te stellen, maar dat is niet altijd 
nodig.  
 

De interpretatie van wat afwijkend is van het normale, hangt af van de context. Dat wat 
de ene persoon als afwijkend ervaart, ervaart de ander als normaal. Daarnaast reageert 

ieder kind anders op eenzelfde gebeurtenis; dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd 
en veerkracht van een kind en (de reactie van) het systeem waarin het kind opgroeit. 
 

Veilig opgroeien in de eigen omgeving 
We vinden het van belang dat een jeugdige in zijn eigen, vertrouwde en veilige omgeving 
kan opgroeien. Wanneer ondersteuning nodig is, kijken we eerst naar mogelijkheden binnen 
de (sociale) omgeving van het kind. Als dit onvoldoende blijkt, bieden we hulp. De hulp is  

gericht op het kind en zijn gezin. We versterken de omgeving waarin het kind opgroeit en 
zich ontwikkelt, als dit van belang is. De ondersteuning bieden we zo licht en dicht mogelijk 
bij de leefomgeving van het kind aan. 
 
Daar waar de kinderen overdag zijn, in hun omgeving (thuis, opvang of school), vragen we 
van onze ketenpartners en het onderwijs en opvang om hun oren en ogen open te houden. 
Om te zien hoe het met ze gaat. Samen met kind en ouder(s) kijken we, naar wat goed gaat 

en hoe we dat kunnen uitvergroten. Als het (tijdelijk) wat minder gaat, kijken we wat er 

nodig is om het beter te maken. Daar waar het kan, putten we uit bronnen in de omgeving 
(familie en vrienden). Lukt dat niet, dan kijken we wat de jeugdgezondheidszorg of een 
maatschappelijk werker kan betekenen. We gaan daarbij altijd uit van de kracht van het 
kind en de ouder(s), richten ons op wat bij de normale ontwikkeling van een kind hoort en 
met aandacht voor de variatie op normaal. Uitleg geven over en adequate ondersteuning 

bieden bij de ontwikkeling per leeftijdsfase, is noodzakelijk om overmatig gebruik van 
specialistische jeugdhulp te voorkomen. Geen enkel kind is gemiddeld, elk kind is uniek. 
Ieder kind en iedere ouder wil gehoord en gezien worden. Elke leeftijdsfase heeft zijn eigen 
uitdagingen en elke ouder(s) heeft hierin zijn eigen taak. Daar waar het lastig(er) is, mag 
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het kind of de ouder geen drempel voelen om hulp in te schakelen. Samen voelen we ons 
verantwoordelijk om te zorgen dat deze hulpvraag op de juiste plek wordt opgepakt. 

 
Ons gezamenlijk uitgangspunt is; het kind en zijn/haar gezin staat altijd centraal en de 

ondersteuning wordt in overleg bepaald. Wij zorgen voor samenwerking tussen en 
samenhang in opvang, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp. En bij de jongere 
ook in de samenwerking met het bedrijfsleven. 
 
De gemeente Coevorden heeft mede dankzij de opgebouwde samenwerking en de inzet van 
partners de mogelijkheden om dit te realiseren. De lijnen tussen opvang, onderwijs, 
jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp en ook met het bedrijfsleven zijn kort en de huidige 

samenwerking is al op veel fronten succesvol. Belangrijk is dat we dit vanuit een gezamenlijk 
breed perspectief blijven doen, namelijk het kind en zijn omgeving centraal blijven stellen, 
waarbij we blijven uitgaan van de variatie op ‘normaal’.  
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3. Vier actielijnen 

Om concrete doelen te stellen en daar ook activiteiten aan te koppelen in een 
uitvoeringsagenda is de visie vertaald in vier samenhangende actielijnen, waar we de 

komende jaren aan gaan werken. 
 
3.1. Versterken van het opvoed- en opgroeiklimaat 
De omstandigheden en de omgeving, waarin het kind opgroeit, heeft invloed op de toekomst 

van een kind. Uit onderzoek weten we dat armoede of een ongezonde of onstabiele 
omgeving van negatieve invloed zijn op de toekomst van een kind. Net als het niet kunnen 
vinden van een passende opleiding of werk. Daarom is het belangrijk dat de leefomgeving 
zo is ingericht dat het kind het beste uit zichzelf kan halen. Dat er sprake is van een 
kindvriendelijke omgeving. En een positief vooruitzicht heeft. We gaan hierbij uit van de 
eigen kracht van onze inwoners. Ouders zijn als eerste zelf verantwoordelijk voor de 
opvoeding van hun kind(eren). De omgeving rondom het kind heeft een belangrijke rol in 

het opgroeien en opvoeden. Denk daarbij aan de (kinder)opvang, het onderwijs en de buurt. 
De uitspraak 'It takes a village to raise a child' geeft dit treffend weer. Een sterke basis is 
van belang en een beweging van normaliseren in plaats van medicaliseren. Zo'n sterke basis 

kan voorkomen dat normale, doorsnee opgroei- en opvoedvragen escaleren tot (ernstige) 
problemen.  
 

Binnen deze context spelen de (kinder)opvang en onderwijs een ondersteunende rol in de 
ontwikkeling van onze kinderen. Alle kinderen verdienen een passende plek in de opvang en 
in het onderwijs. Het pedagogische- en onderwijsklimaat hoort kinderen uit te dagen, en 
rekening te houden met de aanwezige talenten en eventuele beperkingen. Ouders, 
onderwijs- en zorgprofessionals en de gemeente hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid 
binnen de aansluiting onderwijs en (jeugd)hulp. Scholen en ook de (kinder)opvang nemen 
een grote plaats in het leven van een kind. Het zijn belangrijke (en vaak vertrouwde) plekken 

om in een vroegtijdig stadium problemen te signaleren en deze zo vroeg mogelijk op te 
lossen of te beperken.  
 

3.1.1. Wat doen we al en wat willen we versterken 
De gemeente Coevorden, de opvang, de scholen en de samenwerkingsverbanden hebben 
de afgelopen jaren hard gewerkt om hier vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid vorm aan 
te geven. De nodige stappen zijn gezet; er staat een basis. Wij zetten hierop onder ander in 

met de voor- en vroegschoolse educatie, de activiteiten rondom laaggeletterdheid die 
bijdragen aan een goede taalbasis bij ouders en jongeren, de inzet van de preventief 
jeugdwerkers op alle scholen. En tot slot het project waarbij een Kansencoach wordt ingezet 
op enkele basisscholen in Coevorden. Doelstelling van dit project is in de eerste plaats  
een stimulans te geven aan de mogelijkheden van kinderen hun talent te ontwikkelen. En 
daarbij kansongelijkheid te verminderen. Gedurende de looptijd gaan we kijken wat goed 

werkt en wat we duurzaam gaan verankeren. 
Maar er zijn ook vervolgstappen nodig om elk kind optimale ontwikkelkansen te bieden. We 
zien hierin kansen door meer tot verbinding met de opvang en het onderwijs. Daar waar het 
voorveld jeugd al actief is binnen de (voor)-school zien we mogelijkheden om dit te 
versterken. Ook willen we de doorgaande (ontwikkel)-leerlijn en warme 
informatieoverdracht tussen (kinder)opvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs 
verder versterken.  

 
3.1.2. Wat gaan we de komende jaren doen om dit te bereiken 

De komende jaren gaan we de samenwerking met de (kinder)opvang en het onderwijs 
nadrukkelijker aan en gaan we hierin extra investeren. We gaan toewerken naar een 

gezamenlijke visie op onderwijs, de (kinder)opvang en jeugdhulp. Daarbij hebben we ook 
aandacht voor een goede en scherpe afbakening van taken en verantwoordelijkheden binnen 
de hele keten van jeugdhulp, (passend) onderwijs en voorveld jeugd. Dit is noodzakelijk en 

het helpt ons om duidelijkheid te creëren. Voor de komende schooljaren gaan we de gelden 
vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) samen met onze partners – in de brede 
context van de jeugdige – inzetten. Het doel is een beter welbevinden van de jeugdigen van 
3,5 – 23 jaar om vertragingen ontstaan door corona in te lopen.  
Binnen deze actielijn is er een sterke verbinding met het Programma Kansrijk Opgroeien. En 
met andere beleidsterreinen, zoals Leefstijl en Bewegen en de Woonvisie. 
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3.2. Versterken preventie en vroegsignalering 
We kiezen voor een sterke focus op het versterken van preventie. Wanneer blijkt dat het 

kind en/of zijn gezin ondersteuning nodig heeft om zich volledig te ontwikkelen en tot zijn 
recht te komen, dan kijken we eerst wat ouders nodig hebben en wat er daarin preventief 
geboden kan worden. 
Preventie is meer dan het voorkomen van problemen. Het is ook het versterken van 
kinderen, jongeren, hun ouders en de samenleving. Met een sterke basis van laagdrempelige 
vrij toegankelijke voorzieningen geloven we dat onnodige geïndiceerde zorg wordt 
voorkomen. 

We willen voorkomen dat jeugdigen in de hulpverlening terecht komen door een stevige 
basis met vrij toegankelijke voorzieningen. En als er eerste signalen binnenkomen bij het 
Voorveld Jeugd, dan gaan we daarop direct reageren om erger te voorkomen. We willen ons 
richten op zo vroeg mogelijk interveniëren. Daarbij ligt de focus ligt op normaliseren. Dit 
doen we zoveel mogelijk in een collectief aanbod. 
 

3.2.1. Wat doen we al en wat willen we versterken 
We kennen een breed palet aan vrij toegankelijke en preventieve voorzieningen voor onze 
jeugdigen. Denk aan de jongerenwerkers, de buurtsportcoaches, maar ook andere 

basisvoorzieningen als school, kinderopvang, sport, consultatiebureau etc., die voor elke 
jeugdige in Coevorden toegankelijk zijn. 
Daarnaast kennen we een aantal preventieve voorzieningen. Soms gericht op specifieke 
doelgroepen, waar zonder indicatie gebruik van kan worden gemaakt. Voorbeelden hiervan 

zijn het Relatiehuis, de Jonge Moeder Groep, Home Start en de praktijkondersteuner jeugd 
bij de huisarts. Door middel van projecten zoals Kansrijke start/Goede start zetten we in op 
het eerder signaleren van kwetsbare gezinssituaties. Dan komen signalen sneller op de juiste 
plek terecht en kan er in een zo vroeg mogelijk stadium hulp geboden worden. 
We hebben binnen Coevorden de laatste jaren sterk ingezet op preventie binnen het 
Voorveld Jeugd. Ook voor de komende jaren blijven we preventieve voorzieningen 
faciliteren. Ook andere vormen van preventieve activiteiten, die bijdragen aan 

vroegsignalering, gaan we faciliteren. We willen dat er door professionals meer gesignaleerd 
wordt op zaken als bijvoorbeeld armoede, psychische en/of verslavingsproblematiek in 
gezinnen en dat professionals ook weten hoe te handelen op basis van deze signalen. Daarbij 
we ook op zoek gaan naar de oorzaak van de problematiek. Zodat we daar gerichter ons 
aanbod op kunnen inrichten. 

 

3.2.2. Wat gaan we de komende jaren doen om dit te bereiken 
Binnen het Voorveld Jeugd en tussen het sociale en medisch domein gaan we investeren in 
heldere en uniforme werkwijze en afspraken. Daarbij heeft inzet van preventieve 
hulpverlening en vroegsignalering een duidelijke plek. Hierin nemen we als gemeente een 
meer actieve en sturende rol aan om het voorliggende veld effectiever te laten 
samenwerken.  
Een doorlopende ketensamenwerking tussen het sociale en medische domein gaan we 

verder concretiseren en versterken voor de eerste 1000 dagen van een kind.  
Tot slot gaat vroegsignalering verder dan de bekende partijen in zorg en welzijn. Het gaat 
bijvoorbeeld ook om het lokaal verenigingsleven en vrijwilligerswerk waarbinnen meer 
bekendheid moet worden gegeven aan het signaleren van kwetsbare gezinnen. 
Dit zijn ook onderwerpen waar binnen het programma Kansrijk opgroeien, Kansrijke Start / 
Goede Start, het actieplan Laaggeletterdheid en het Sport- en preventieplan op wordt 
ingezet. Dit blijven we doen. 

 

3.3. Verbetering toegang tot jeugdhulp 
Soms blijkt ondersteuning van het voorliggend veld onvoldoende te helpen. In zo’n geval 

schakelen we jeugdhulp in. Samen met de jeugdige en de ouder(s) kijken we wat passend 
is bij hun vraag. Gezinnen en hun netwerk voeren zelf de regie over de oplossing van hun 

eigen problemen. Daarbij zijn wij ondersteunend en kijken we naar wat de jeugdige nodig 
heeft in deze situatie om het beste uit zichzelf te halen en de krachten die er zijn, (weer) te 
zien.  
De toegang tot jeugdhulp en de preventieve vormen van ondersteuning (het Voorveld Jeugd) 
zijn belangrijke schakels in de transformatie van jeugdhulp en het sturen op normalisering. 
Tegelijkertijd hoeft de overheid niet alles op te lossen. Soms is dienstverlening op het gebied 
van jeugdhulp een keuze die ouders zelf maken en moeten financieren. Ondersteuning en 

zorg wordt alleen ingezet als het echt nodig is. Zo licht als mogelijk. En zo intensief en 
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duurzaam als het moet. Soms betekent dit zeer specialistische hulp. De insteek is dan zo 
zwaar als nodig, zo kort als mogelijk. De focus ligt dan op terugkeer naar hulp in de 

omgeving waar het kind opgroeit. 
 

3.3.1. Wat doen we al en wat willen we versterken 
We gaan investeren in een sterke gemeentelijke toegang, die weet wat hun taken en 
verantwoordelijkheden zijn, die regie kan voeren op veiligheid en met een integrale blik 
kijkt. We blijven de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp binnen ‘eigen huis’ organiseren. 
De gemeentelijke zorgstructuur, zoals het Kernteamoverleg en de 1,2,3 overleggen op de 
scholen, vormt hiervoor al een sterke basis. Naast de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp, 
hebben we binnen de jeugdwet te maken met externe verwijzers, zoals huisartsen en 

gecertificeerde instellingen. De afgelopen jaren hebben we al geïnvesteerd in deze relaties 
door het inzetten van praktijkondersteuner jeugd bij bijna alle huisartsen en de 
zorgmakelaars. Hierop blijven we investeren. De komende jaren werken we aan een goede 
samenwerking met onze externe verwijzers om zo ook binnen het verwijsgedrag te kunnen 
interveniëren. Op deze wijze krijgen we meer grip te krijgen op de uitgaven binnen de 
jeugdhulp. 

 
3.3.2. Wat gaan we de komende jaren doen om dit te bereiken 

We zien deze actielijn als de belangrijkste aanzet om te komen tot de gewenste 
transformatiedoelen van de jeugdwet, normaliseren en demedicaliseren. Hieraan ligt deels 
een doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, die verantwoordelijk voor jeugd, 
aan ten grondslag. Denk aan het uitwerken van de eigen processen en werkafspraken. Maar 
ook het aanscherpen van beleid op bijvoorbeeld gebruikelijke zorg, uitsluiting/beperking van 

specifiek aanbod, onderwijs-gerelateerde zorg en de afbakening met de WLZ zijn van belang. 
De consequentie daarvan is dat we keuzes moeten maken ten aanzien van de rol en 
verantwoordelijkheid van de gemeente en jeugdhulpvoorzieningen. En gaan we de toegang 
via externe verwijzers, zoals een huisarts door middel van de inzet van de 
praktijkondersteuner jeugd door ontwikkelen. Tot slot ligt hier een relatie met de op handen 
zijnde Hervormingsagenda Jeugd voor de komende jaren. Onduidelijk is nog hoe zich dit 
gaat weerhouden tot onze (regio)visie en ingezette ontwikkelingen. 

 

3.4. Verbetering ketensamenwerking rondom het kind en gezin 
We vinden het belangrijk dat er binnen de gemeente Coevorden een basissituatie ontstaat, 
waarin alle ketenpartners, van laagdrempelige ondersteuning tot zware intensieve zorg, 
elkaar weten te vinden om te kunnen op- en afschalen, waar dat nodig is. Dat betekent dat 

binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming- en reclassering een verandering moet worden 
ingezet, die wij noodzakelijk vinden. Uit onderzoek (AEF, 2020) blijkt namelijk dat het hoge 
aantal van jeugdigen niet zozeer te maken heeft met de hoge instroom, maar vooral met de 
beperkte uitstroom. Jeugdigen zitten steeds langer in zorg. Ook in Coevorden zien we dit 
terug. We zien dat instroom door passende preventieve maatregelen en meer onderlinge 
samenwerking tussen de verwijzers, werkt. Maar de uitstroom van jeugdigen uit de  
(specialistische) jeugdhulp verloopt traag. En daarbij dus ook de (actieve) afschaling naar 

hulp op een lager interventieniveau en het voorliggend veld. Dit proces zorgt ervoor dat de 
financiën uit de pas lopen. Daarbij moeten jeugdigen en hun ouders/verzorgers erop kunnen 
vertrouwen dat de jeugdhulp die ze ontvangen effectief, van goede kwaliteit is en dat er niet 
door jarenlange trajecten wordt gemedicaliseerd. 

3.4.1. Wat doen we al en wat willen we versterken 
We zoeken continue naar een effectieve ketensamenwerking voor alle jeugdigen. We werken 
aan een doorlopende keten met kennis en kunde om duurzame verbetering te 
bewerkstelligen en te werken aan herstel. We willen dat er vaker actief afgeschaald wordt 
waarbij een warme overdracht vanuit de geïndiceerde hulpverlening naar de preventieve 

hulpverlening binnen de context van het kind (onderwijs en kinderopvang) een heel 
belangrijk thema is. Maar we zien ook mogelijkheden om de kennis en vaardigheden binnen 

de preventieve hulpverlening te vergroten. Dit zodat er meer aandacht is voor het opschalen 
naar de geïndiceerde hulpverlening. 
Binnen het programma “Geweld hoort nergens thuis” is er de afgelopen jaren ingezet om 
huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te signaleren en duurzaam te stoppen. De 
basis voor effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is beschreven in de 
visie gefaseerde ketensamenwerking (GGD GHOR Nederland, 2016). De visie geeft 
handvatten om een goede samenwerking mogelijk te maken tussen de verschillende 

benodigde partijen. Waarbij dezelfde taal wordt gesproken, zoveel als mogelijk dezelfde 
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instrumenten worden gebruikt en afspraken zijn geborgd over ieders taak, rol en het delen 
van informatie. Deze aanpak zetten we ook de komende jaren door. 

 
3.4.2. Wat gaan we de komende jaren doen om dit te bereiken 

Gezien de grote financiële tekorten binnen de gemeente Coevorden en de onzekerheid op 
dit moment over extra structurele gelden voor jeugd, is het noodzakelijk om de ons de 
komende jaren te richten op het terugdringen van tekorten. Met een actieplan richten wij 
ons, naast de hierboven al genoemde onderdelen op beleid en toegang, ons ook op de gehele 
jeugdhulpketen. Het langdurig in zorg zitten, is niet alleen kostbaar, maar vanuit het 
perspectief van de jeugdige ook onwenselijk. We gaan daarom meer sturen op afschalen en 
het effectief in zetten van zorg en uitstroom.  Dat doen we door het goed en (zakelijk) 

bevragen van de jeugdhulpaanbieder over de geleverde prestaties en de effecten daarvan. 
Ook bevorderen we het afschalen naar goedkopere, minder zware vormen van jeugdhulp of 
het voorliggend veld. 
 
Om een goede, vroegtijdige samenwerking tussen professionals te bevorderen, gaan we het 
melden van zorgen in de Drentse Verwijsindex beter implementeren binnen het sociaal 

domein van de gemeente Coevorden en bij onze ketenpartners. In de verwijsindex kunnen 
hulpverleners, die zorgen hebben over een gezin, dit melden. Ook kunnen zij zien of andere 

zorgverleners betrokken zijn bij dat gezin. Zo werken ze niet langs elkaar heen. Verder willen 
we dat de jeugdigen zoveel mogelijk thuis of in een thuisomgeving opgroeien. In 
uitzonderlijke gevallen, waaruit blijkt dat de jeugdige (tijdelijk) niet thuis kan wonen, wordt 
specialistische hulp in de vorm van (tijdelijk) verblijf ingezet. Deze vorm van hulpverlening 
is wat ons betreft kleinschalig, gezinsgericht, perspectief biedend en zo mogelijk binnen het 

eigen netwerk. Langdurig verblijf in een grote (gesloten) instelling moet tot het minimum 
beperkt worden, evenals het aantal overplaatsingen.  
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4. Meten en monitoring 

4.1. Verantwoording 
Deze Jeugdvisie geeft ons, in ieder geval voor de komende vier jaar, richting. Bij deze 
Jeugdvisie is een concept uitvoeringsdocument als bijlage gevoegd. Om er voor te zorgen 

dat we de juiste dingen blijven doen, evalueren we het uitvoeringsplan op gezette tijden. Zo 
houden we zicht op het verloop, weten we welke stappen we nog moeten nemen en kunnen 
we waar nodig bijsturen. Ongeveer iedere 2 jaar volgt een evaluatiemoment, dit hangt 
samen met het bijstellen van het uitvoeringsplan. De gemeenteraad wordt geïnformeerd 
over de uitkomsten en de vertaling naar het uitvoeringsplan voor de daarop volgende jaren. 
Op basis hiervan wordt ook bepaald of een aanpassing moet worden gedaan op de visie of 

een geheel nieuwe visie moet worden geschreven. Om de evaluatie te kunnen doen wordt 
bij vooraf een aantal te evalueren punten opgesteld. Dit wordt meegenomen als actiepunt 
in het uitvoeringsplan. 
 
Momenten waarop in ieder geval informatie beschikbaar is over de voortgang van de 
uitvoering zijn: 

- Cliëntervaringsonderzoek jeugd 

- Themabijeenkomsten gemeenteraad 

- Planning & control cyclus 

- Tussen evaluatie na twee jaar 

- Evaluatie na vier jaar 

 

4.2. Dashboard Sociaal Domein 
De beschikbaarheid van goede informatie is cruciaal voor de sturing en verantwoording 
binnen organisaties. We hebben binnen de gemeente Coevorden een basis gelegd met een 
Dashboard Sociaal Domein. Hierin wordt alle informatie verzameld over geïndiceerde 
jeugdhulp. Een volgende stap is nodig om deze informatie effectief in te kunnen zetten, te 
valideren en de data te kunnen analyseren om te gebruiken voor sturing en verantwoording. 
In het uitvoeringsplan zal het datagedreven werken binnen het jeugddomein verder 
uitgewerkt worden. Ook gaan wij onze partners als het voorveld jeugd en huisartsen 

betrekken zodat ook zij meer inzicht hebben in data en duiding van lokale ontwikkelingen. 
 

4.3. Indicatoren jeugd 
Over het algemeen zijn de effecten van versterking van onze opvoed- en opgroei klimaat en 
het versterken van de preventie op korte termijn moeilijk te meten. Hoewel preventie zich 
de afgelopen decennia heeft bewezen, is er ook lange tijd te weinig onderzoek naar gedaan. 

Dit is een van de redenen dat er niet veel op wetenschappelijke basis vastgestelde 
interventies zijn. Wel zijn er veel goede voorbeelden, waarbij in combinatie met 
wetenschappelijk onderzoek van mag worden aangenomen dat het een bijdrage levert. 
Kritisch blijven over de inzet van middelen blijft hard nodig. Daarom wordt onder andere in 
het programma Kansrijk opgroeien onderzocht wat de meerwaarde is van ingezette 
activiteiten.  

 
Sommige activiteiten kunnen zich wel vertalen in te meten indicatoren. Zoals het aantal 
jeugdigen met een jeugdhulpindicatie, verschuiving van zware naar lichte ondersteuning en 
het minder uitgaven binnen de jeugdhulp. In het uitvoeringsplan werken we dit verder uit. 
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5. Bijlage 1 

Om tot een passende visie op jeugd te komen is een analyse gemaakt van onze huidige 

situatie. We hebben gekeken naar het gebruik van jeugdhulpvoorzieningen en welke 

financiële ontwikkelingen er spelen.  

5.1. Algemene cijfers jeugd 
De gemeente Coevorden kent ruim 35.000 inwoners, woonachtig in de stad Coevorden en 

in 28 kernen. Ongeveer 20% van de totale bevolking in Coevorden is tussen de 0 en 19 jaar 

oud (CBS, 2020). Dit percentage is de afgelopen jaren gedaald, en in lijn met cijfers over 

heel Nederland. 

6,5% van de kinderen groeit op in een eenoudergezin, tegenover landelijk 7,4%.  

Het aantal tienermoeders is relatief hoog binnen de gemeente Coevorden. Met 7,2 

tienermoeders per duizend meisjes staan wij in de provincie Drenthe namelijk boven aan. 

5.2. Geïndiceerde jeugdhulp 
Coevorden zit qua beroep op de jeugdhulp lager dan het landelijke en de Drentse 

gemiddelden. Over 2020 maakte 10,8% van de jeugdigen gebruik van een vorm van 

jeugdhulp, landelijk was dit 11,9% (CBS, 2020).  

 

 

 

 

 

 

Binnen de jeugdhulp maken we onderscheid in verschillende vormen van hulp. Zo ontving 

1,4% van alle jeugdigen een duurdere vorm van jeugdhulp met verblijf. Dit is hoger dan het 

landelijk gemiddelde van 1,3% (CBS, 2020). Het aandeel jeugdbeschermingsmaatregelen is 

de afgelopen jaren in Coevorden gestegen tot het landelijke gemiddelde van 1,2%.  

Binnen de jeugdwet hebben naast de gemeentelijke toegang ook zogenoemde externe 

verwijzers de mogelijkheid om rechtstreeks te verwijzen naar jeugdhulp. Huisartsen waren 

in de eerste helft van 2020 met 48,6% van de verwijzingen naar jeugdhulp zonder verblijf 

veruit de grootste verwijzer. Gevolgd door de gemeentelijke toegang met 17,1% en de 

jeugdarts met 11,6% (CBS, 2020). Landelijk werd er gemiddeld met 37,9% door de 

huisartsen verwezen en 33,9% door de gemeentelijke toegang. 

5.3. Ontwikkeling kosten jeugdhulp 

 
 2018  2019  2020 

 €  6.055.323,44   €   6.645.861,18   €   7.124.899,53  

 

Het totaal aantal kosten voor alle jeugdhulpvoorzieningen is de afgelopen jaren gestegen. 

Enerzijds door hogere tarieven, maar ook door toenemende complexiteit waardoor het 

aantal ingezette uren of dagdelen per indicatie is gestegen. Veruit de grootste deel van de 

uitgaven gaat richting voorzieningen op het gebied van verblijf en individuele behandelingen. 

5.4. Onderwijs 

  Coevorden Nederland 

2017 9,7% 11,4% 

2018 10,5% 11,8% 

2019 10,8% 12,3% 

2020 10,8% 11,9% 
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Het risico op een onderwijsachterstand is in Coevorden met 17% groter dan het landelijk 

gemiddelde van 15% (CBS, 2017). In het schooljaar 2020-2021 volgden 2593 leerlingen 

basisonderwijs op 24 scholen binnen de gemeente Coevorden (Drentse onderwijs monitor). 

Dit is een lichte daling ten opzichte van eerdere schooljaren. 33% van de leerlingen in de 

gemeente Coevorden kreeg in 2020 een havo-advies of hoger, voor Drenthe is dit 40% en 

voor heel Nederland 45%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent ieder jaar 

voor elke basisschool de schoolweging. Die wordt gebruikt om de leerresultaten van de 

scholen te meten. Hoe hoger de schoolweging, des te complexer de leerlingenpopulatie van 

een school. Binnen de gemeente Coevorden heeft ongeveer de helft van de scholen een 

schoolweging boven het landelijke gemiddelde. Dat wil dus zeggen dat zij te maken hebben 

met een complexe leerlingenpopulatie. 

 

Het aantal vo-leerlingen, woonachtig in de gemeente Coevorden, is afgenomen met 4% ten 

opzichte van vorig jaar (Drentse onderwijs monitor). Drenthe als geheel noteert ook een 

afname van 4%. Het aandeel jongeren woonachtig in de gemeente Coevorden dat minimaal 

havoniveau doet is gelijk aan het gemiddelde in de provincie maar lager dan het landelijke 

gemiddelde. 

 

5.5. Gezondheid 
Met de meeste jongeren in Drenthe gaat het goed. Zij voelen zich gelukkig en ervaren hun 

gezondheid als goed. Dit zien we ook in de cijfers terug. Zo wordt er minder gedronken en 

minder gerookt. Ook wordt er door een groot deel van de jongeren in Drenthe wekelijks 

gesport. Wel wordt er meer mentale druk gevoeld onder jongeren (gezondheidsmonitor, 

2019). In het najaar van 2021 wordt er door de GGD een extra onderzoek uitgevoerd naar 

de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren. Daarbij is extra 

aandacht voor de mentale gezondheid. 
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5.6. Kinderen in armoede 
Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe meer kans kinderen hebben om zich angstig, 

afhankelijk en ongelukkig te voelen. Kinderen in armoede zijn negatiever over hun leven en 

toekomst dan hun meer welvarende leeftijdgenoten. Hun leven biedt te weinig stabiliteit en 

zekerheid. Dit maakt het lastiger om een goed toekomstperspectief te hebben. Kinderen uit 

arme gezinnen hebben vaak een minder voorspoedige schoolloopbaan. Een aantal van hen 

heeft al een aanzienlijke achterstand in hun ontwikkeling als ze naar groep 1 gaan. 

Armoede in het gezin is tevens een risicofactor voor kindermishandeling. Als er in een gezin 

meer dan vier risicofactoren (zoals werkloosheid, lage opleiding, arbeidsongeschiktheid, 

slechte huisvesting) in het spel zijn, is de kans op kindermishandeling rond de 30%. Tot slot 

heef armoede gevolgen voor de gezondheid van kinderen. Ongeveer een vijfde van de 

kinderen in armoede heeft overgewicht en obesitas komt aanzienlijk vaker voor. (NJi, 2018). 

De gemeente Coevorden kent een lagere sociaal economische status dan het Nederlands 

gemiddelde. De scores voor sociaaleconomische status verschillen wel sterk per gebied of 

wijk in Coevorden. Samen met de gemeente Emmen (9,2%) tellen we in Coevorden (8%) 

naar verhouding het grootste aandeel kinderen in armoede in Drenthe. Samen met Assen 

zijn dit ook de gemeenten waarin naar verhouding de meeste kinderen wonen in 

huishoudens met een langdurig laag inkomen. Voor Coevorden zitten we hier op een 

percentage van 3,7% (Trendbureau Drenthe). Kinderen uit twee risicogroepen lopen meer 

kans om op te groeien in een huishouden met een laag inkomen: 

- Kinderen met een migratieachtergrond uit niet-westerse landen lopen verreweg 

het grootste risico op opgroeien in een gezin met een laag inkomen. 51,3% van 

de kinderen in een huishouden met een niet-westerse herkomst in Coevorden 

woont in een huishouden met een laag inkomen. 

- Daarnaast lopen kinderen in eenoudergezinnen meer risico om in armoede 

terecht te komen dan kinderen in een huishouden met twee ouders. In de 

gemeente Coevorden leefde in 2019 4,8% van de kinderen in een 

tweeoudergezin in een huishouden met een laag inkomen, bij de kinderen in een 

eenoudergezin is dit 20,2%.   
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6. Bijlage 2 

De bestaande kaders voor onze visie op jeugd worden in hoofdzaak bepaald door de 

jeugdwet en de strategische visie “samen krachtig”. Daarnaast hebben we nog te maken 
met aanpalende wetgeving zoals de Wet passend onderwijs die van invloed zijn. Ook wordt 
verwezen naar het Rekenkameronderzoek dat in 2020 is gedaan. 
 

6.1. Jeugdwet 
In de Jeugdwet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, 

hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische 
problemen en stoornissen. Het is niet duidelijk hoe breed deze verantwoordelijkheid ingevuld 
moet worden: gemeenten hebben een jeugdhulpplicht maar de Jeugdwet geeft weinig 
handvatten over een afbakening van wat daar wel en niet onder valt.  
De Jeugdwet heeft de volgende transformatiedoelstellingen: 

• De wet gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van 
jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun eigen sociale netwerk. 

• De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig 
klimaat in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en 
peuterspeelzalen te versterken. 

• Eerder de juiste hulp op maat bieden aan jeugdigen en ouders. Zo snel mogelijk, zo 
dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk. En met aandacht voor de 
(kosten)effectiviteit van de hulp. 

• Integrale hulp aan gezinnen: één gezin, één plan, één regisseur. 
• Voor professionals: minder regeldruk en meer ruimte voor het bieden van de juiste 

hulp. 
 
Deze doelstellingen nemen we mee bij het opstellen van onze eigen ambities voor de 
komende jaren. 
 

6.1.1. Hervormingsagenda jeugd 
Het onderzoek ‘Stelsel in Groei’, uitgevoerd door AEF in 2020, heeft aangetoond dat 
gemeenten € 1,7 miljard tekort komen in de uitvoering van de taken op basis van de 
Jeugdwet. Volgend hierop zijn financiële afspraken voor de korte termijn gemaakt om 

gemeenten tegemoet te komen. Dit heeft geleid tot het opstellen van een 
hervormingsagenda jeugd. Samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, 
cliënten(vertegenwoordigers) en professionals stelt de VNG eind 2021/begin 2022 een 

hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. In deze hervormingsagenda worden afspraken 
gemaakt over maatregelen en een structureel financieel kader die leiden tot een stelsel 
waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere 
uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie, zoals gebruik van jeugdhulp, 
uitgaven en wachttijden. Ook wordt gestart met de voorbereiding van aanpassing van wet- 
en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten. De 

Hervormingsagenda Jeugd heeft 3 doelstellingen: 
• Verbetering van de toegang tot en kwaliteit van de jeugdhulp 
• Betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp 
• Versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem 
 

6.2. Andere wetten 
Naast de Jeugdwet hebben we ook met te maken met aanpalende wetgeving, onder andere: 

- De Wet passend onderwijs 

- De Wet leerplicht 
- De Wet publieke gezondheid (jeugdgezondheidszorg) 
- De Wet langdurige zorg 

 

6.3. Beleidsplan ‘Samen Krachtig’ 
In 2017 is het beleidsplan voor het sociaal domein ‘Samen Krachtig’ vastgesteld. Vanuit daar 
werken we aan vier strategische doelstellingen, welke zijn gefilterd uit de kernpunten van 
‘Samen Krachtig’: 
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1. Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving (Meedoen en 
meetellen) 

2. We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen 
(Voorkomen) 

3. Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk (Dichtbij). 
4. We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze 

samenwerkingspartners (Samenwerken en innovatie). 
 
De strategische visie is de ‘kapstok’ voor het beleid binnen het sociaal domein, zo ook voor 
jeugdhulp.  

 

6.4. Samen voor een gezonder Coevorden 
Eind 2020 is het beleidsplan ‘Samen voor een gezonder Coevorden’ vastgesteld. In dit 
beleidsplan worden de doelen voor een gezonder Coevorden, op het gebied van leefstijl en 
bewegen beschreven. De doelen zijn: 
• Meer inwoners hebben een actieve, gezonde leefstijl 

• Er zijn meer vitale sport en beweegaanbieders in de gemeente Coevorden 
• Het is voor iedereen mogelijk om aan sporten en bewegen mee te doen 
• Meer kinderen werken binnen en buiten het onderwijs actief aan een gezonde leefstijl 

• We benutten onze kansen om Coevorden op de kaart te zetten 
• In de gemeente Coevorden zijn meer sportaccommodaties toekomstbestendig 
• De buurtsportcoaches zijn de aanjagers in de verbinding leefstijl, bewegen en 

preventie 

 

6.5. Programma Kansrijk opgroeien 
In Coevorden komt het vaak voor dat armoede van generatie op generatie wordt 
doorgegeven. Ouders willen hun kinderen betere kansen geven. Maar krijgen dat zonder 
hulp niet voor elkaar. In 2021 is gestart met het programma ‘Kansrijk Opgroeien, 

voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede’. De visie van het programma 
is het verschil maken voor kinderen, van baby tot jongvolwassene, die in situaties leven 
waarin armoedeproblematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ouders 
willen hun kinderen betere kansen geven, maar dit kunnen zij niet alleen. De hele 
omgeving moet zich bewust zijn van de invloed van armoede en de mogelijkheden om dit 
te doorbreken. Als professionele organisaties willen we samen leren van en met de 
kinderen, hun ouders en hun omgeving wat wel en niet werkt en ons handelen aanpassen 

waar dat nodig is. Dit gebeurt eerst in Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp om te leren 

voor de hele gemeente. Waar direct kan worden verbreed naar andere gebieden in de 
gemeente gebeurt dat. Het programma Kansrijk opgroeien wil in 4 jaar tijd een basis 
neerzetten voor een aanpak die op lange termijn werkt. Vanuit het programma wordt 
samengewerkt met diverse partners, ondernemers en instellingen. Met het programma 
wordt samenhang aangebracht tussen beleid en activiteiten van de verschillende partners 

en beleidsvelden, waaronder die in het uitvoeringsplan jeugd. 
 

6.6. Rekenkamerrapport ‘De Jeugdzorg in Coevorden’ 
In 2020 is het Rekenkamerrapport ‘De jeugdzorg in Coevorden, Een analyse van beleid, 
uitvoering en resultaten’ besproken. Aanbevelingen in het rapport zijn naast het opstellen 
van een kadernota jeugd en uitvoeringsplan, gebruik maken van de kennis van 

professionals over jeugdproblematiek, de monitoring van de voortgang en het informeren 
van de gemeenteraad daarover.   
 

6.7. Visie “geweld hoort nergens thuis”  
Vanuit het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ is er in 2020 een visie op 
gesteld op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De komende jaren werken 

we in zowel lokaal als in regionaal verband om geweld duurzaam te stoppen. 
 

6.8. Regionale samenwerking 
Op het gebied van de jeugdhulp werk de gemeente Coevorden samen met de 11 andere 
gemeenten in Drenthe; de jeugdhulpregio Drenthe. Onderdeel van deze samenwerking is 
ook de transformatie van de jeugdhulp. Dit doen we onder de vlag van Envedder. Envedder 

vertegenwoordigt initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de groeibeweging voor de 
Drentse jeugd. Envedder faciliteert professionals met projecten, informatie, inspiratie en 
bijeenkomsten. De beweging wordt georganiseerd door de Jeugdregio, vanuit het regionale 
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transformatieplan (Zorg voor de jeugd) en het Bestuurlijk Transformatie Akkoord (BTA). De 
gezamenlijke visie en uitgangspunten van het BTA, het transformatieplan en de 

inkoopregio’s zijn in 2021 gebundeld in de Drentse Regiovisie jeugd. De regiovisie geeft 
richting aan het Drentse jeugdbeleid en biedt uitgangspunten voor de inkoop en de 

gemeentelijke toegangen. 
 
De doelen in de regionale samenwerking zijn: 
1. Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen 
2. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien 
3. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen 
4. Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden 

5. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt 
6. Investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals 
Het samen ontwikkelen in de regio vraagt inzet van de iedere gemeente. 
 
Naast de regionale samenwerking wordt er ook in Zuid-Drents verband een deel van de 
jeugdhulp ingekocht en is hier ook het contractmanagent voor jeugd georganiseerd. 
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