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1 Inleiding
1.1 Van visie naar uitvoering

In dit document staat de vertaling van de Jeugdvisie naar uitvoering in 2022 en 2023.
Hierbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten en de actielijnen zoals verwoord in de visie.
Achtergrond van dit plan
Dit plan is bedoeld om binnen de gemeente sturing te geven aan de uitvoering van de
Jeugdvisie. De Jeugdvisie heeft een hoog abstractieniveau. In dit uitvoeringsplan staat een
overzicht van de werkzaamheden die plaatsvinden in 2022 en 2023. Onderdeel zijn
reguliere taken die ieder jaar moeten worden uitgevoerd. En een beschrijving van
activiteiten die tijdelijk zijn. Een aantal zaken is uitgebreider beschreven om richting te
geven bij de uitwerking van de activiteiten in project- en werkplannen. En om bij de
(tussen)evaluatie na te kunnen gaan waarom welke keuzes zijn gemaakt.
Het uitvoeringsplan is inhoudelijk op hoofdlijnen gereed. Het moet nog besproken worden
met de partners. Dat is onderdeel van de uitvoering van de activiteiten. Of de planning
zoals die nu is opgenomen haalbaar is hangt mede af van de partners. Ook moeten
financieel nog een aantal stappen worden gezet. Dit hangt samen met andere
ontwikkelingen in het sociaal domein en de uitwerking van de toekomstbestendige
organisatie.
Overlap in inhoud van de actielijnen
Er is overlap in de inhoud van de actielijnen. Een activiteit die bij de ene actielijn staat
omschreven heeft ook effect op een andere actielijn.
Voorveld Jeugd en preventieve veld
In dit plan wordt geschreven over het Voorveld Jeugd en over het preventieve veld.
Tijdens de uitwerking van dit uitvoeringsplan ontstond behoefte aan verduidelijking. Met
het Voorveld Jeugd worden de partners Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC), Icare
Jeugdgezondheidszorg (Icare JGZ) en de GGD bedoeld. Zij werken al een aantal jaren
samen onder de naam Voorveld Jeugd. Met het preventieve veld wordt het totaal aan
partners bedoeld dat op enige manier betrokken is bij de ontwikkeling van jeugd. Het gaat
daarbij om onderwijs, kinderopvang, verenigingen, huisartsen, verloskundigen, etc.
Jeugdhulp of jeugdzorg
Beide termen worden gebruikt. Jeugdzorg gaat over het totale stelsel, namelijk jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en
ondersteuning variërend van licht ambulant tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde
zorg in een al dan niet gesloten setting. (www.nji.nl)

1.2 Leeswijzer

In dit plan wordt in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op de visie en de uitgangspunten, die ten
opzichte van de visie verder zijn geduid. In hoofdstuk 3 worden ontwikkelingen genoemd
waarvan verwacht wordt dat die effect hebben op de uitvoering in 2022 en 2023. De
actielijnen worden uitgewerkt in hoofdstuk 4, met telkens een korte samenvatting van de
visie, wat er al gebeurt en wat in 2022 en 2023 extra aandacht vraagt. Hoofdstuk 5 bevat
een schema voor de tijdlijn, zodat ook de samenloop van de actielijnen inzichtelijk is.
Hoofdstuk 6 gaat over de organisatie en financiën.
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2 Visie en uitgangspunten
2.1 Jeugdvisie
De visie op jeugd is:
“Alle kinderen in Coevorden groeien gezond, veilig, gelukkig en kansrijk op. En krijgen de
kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen”
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 evenwicht 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.

2.2 Uitgangspunten in de uitvoering

In de visie is een aantal uitgangspunten opgenomen. Om deze uitgangspunten in de
uitvoering te kunnen toepassen is soms meer uitwerking nodig van wat ze in de praktijk
betekenen. Het overzicht dat hier is opgenomen is met een beperkte groep besproken, nl.
een groep professionals van de gemeente en MWC en een aantal beleidsmedewerkers. Het
duiden en lading geven van de uitgangspunten vraagt meer gesprek met inwoners en
partners. Ook om met de partners focus te kunnen aanbrengen in de taken die belegd zijn
bij de gemeente en de ketenpartners. De uitkomst van de genoemde bespreking is
opgenomen ‘Dit betekent dat’.
Daar waar ouders staat, kan ook voogd gelezen worden. Vanaf bepaalde leeftijden hebben
kinderen meer zeggenschap in de besprekingen.
In de visie zijn normaliseren en demedicaliseren als één uitgangspunt opgenomen. En
hoewel er overlap is, zijn het verschillende begrippen met een andere uitwerking. Daarom
zijn ze in dit document gesplitst.
Het kind en zijn/haar gezin staan centraal
Dit betekent dat:
•
Er mét de ouders en kinderen wordt gesproken en niet óver hen. Dit moeten we niet
alleen in de hulpverlening doen, maar ook in de veranderprocessen.
•
Er systeemgericht wordt gewerkt, oftewel met het hele gezin en de personen die voor
het gezin en/of het kind van belang is.
•
Er systemisch en oplossingsgericht wordt gewerkt. Bij systemisch werken gaat het om
wat er gebeurt met een kind en welke beïnvloedende factoren er zijn in het systeem
van het kind. Oplossingsgericht werken gaat over de gewenste situatie, richt zich op
bereikte successen, competenties en mogelijkheden. Zo kan er worden gewerkt aan
duurzame oplossingen voor het kind en het gezin.
•
In organisaties en in samenwerking met de partners niet het organisatiebelang leidend
mag zijn, maar het belang van de kinderen en hun omgeving.
Ouders zijn primair verantwoordelijk
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.
Dit betekent dat:
•
Het gaat om een brede verantwoordelijkheid over de hele lijn van opvoeden en
opgroeien.
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•

•
•
•

Er systemisch wordt gewerkt. Een probleem ligt niet altijd bij een kind, maar kan
wel bij een kind tot uiting komen in bepaald gedrag. Dit kan betekenen dat niet
(alleen) het kind ondersteuning nodig heeft, maar het hele gezin of de ouders hulp
nodig hebben. Soms moet er in de bredere context rond het kind of gezin een
verandering plaatsvinden.
Ouders op meerdere manieren kunnen worden ondersteund. Van een luisterend
oor met een suggestie tot de noodzaak van hulpverlening voor kind, ouder en/of
gezin(somgeving).
Ouders verantwoordelijk blijven voor het geven van toestemming van informatie
aan anderen.
Daar waar de veiligheid van een kind in gevaar komt, heeft het terugbrengen van
die veiligheid prioriteit.

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.
Dat betekent dat:
•
In alle beleidsvelden ingezet moet worden op een gezonde en veilige omgeving van
het kind.
•
Gezond gedrag van het hele gezin wordt gestimuleerd in de verschillende omgevingen
van het kind (thuis, school, buurt, sport/vrijetijd, media, werk).
•
Er voor kinderen personen in hun omgeving zijn waar ze kunnen aangeven wat ze
nodig hebben en wanneer ze zich onveilig voelen.
•
Kinderen niet onnodig lang jeugdzorg moeten ontvangen.
•
Naast signs of safety ook moet worden uitgegaan van Signs of Wellbeing. Signs of
Wellbeing is een benaderingswijze die ingezet wordt wanneer er zorgen zijn over het
welzijn van kinderen. Deze benaderingswijze heeft vele raakvlakken met Signs of
Safety en maakt gebruik van dezelfde visie en houdingsaspecten. Beide
benaderingswijzes gaan uit van de krachten en het oplossingsvermogen van de cliënt
en zijn netwerk. Signs of Wellbeing is een geschikte benaderingswijze voor
organisaties in de welzijnssector en voor het maatschappelijk werk.
Normaliseren
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. Kinderen zijn soms bijvoorbeeld “gewoon” druk, er is dan sprake van een
variatie binnen normaal gedrag en ontwikkeling. We kijken naar wat het kind nodig heeft
om zich volledig te ontwikkelen en tot zijn recht te komen.
Dit betekent dat:
•
De interpretatie van wat afwijkend is, afhangt 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.
•
Nagegaan wordt waar het gedrag door ontstaat en bij de kern daarvan een oplossing
wordt gezocht. Dit kan in het gezin zijn, maar ook in de omgeving. Dit gaat ook over
organisaties en de fysieke en openbare ruimtes.
•
Gedacht wordt vanuit de oplossingsgerichte manier van werken, waarbij er in
mogelijkheden in plaats van problemen wordt gedacht.
Demedicaliseren
Dit betekent dat:
•
We kijken naar wat een kind en zijn gezin nodig heeft (oplossingsgericht) om verder te
kunnen. Het stellen van een diagnose is niet altijd noodzakelijk. Wanneer het stellen
van een diagnose helpend kan zijn voor het kind en gezin, doen we dat.
•
Wanneer er een diagnose gesteld is, betekent dit niet dat er (zware) jeugdhulp nodig
is. Dit hangt af van de situatie.
•
Een kind uitstroomt uit jeugdhulp zodra dat kan.
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•

Waar dat reëel is de omgeving van het kind zo versterkt wordt dat instroom in
jeugdhulp niet nodig is, uitstroom sneller kan plaatsvinden of lichtere vormen van hulp
mogelijk zijn.

Optimale keuzevrijheid met oog op het zorglandschap
In de inkoop van de jeugdhulp met de 7 Zuid Drentse gemeenten is het volgende
afgesproken.
‘Gemeenten zijn verreweg de grootste opdrachtgever voor de levering van jeugdhulp. Hoe
en waar wij investeren heeft direct effect op het zorglandschap. Dit realiseren gemeenten
zich. We wensen optimale keuzevrijheid, met ruimte voor innovatie, diversiteit en
continuïteit, maar niet onbegrensd. Tegelijkertijd willen we een beheersbaar aantal
contractpartners, waarbij zakelijk en inhoudelijk contractmanagement mogelijk is.’
Dit betekent dat keuzevrijheid niet onbegrensd is.

2.3 Betekenis voor het uitvoeringsplan
De uitgangspunten ‘Het kind en zijn/haar gezin staat centraal’, ‘Ouders zijn primair
verantwoordelijk’ en ‘Veilig opgroeien in de eigen omgeving’ zijn uitgangspunten die in al
het werk wat we doen gehanteerd moeten worden. Binnen de beleidsterreinen van de
gemeente. In en door organisaties die hulp bieden aan kinderen en gezinnen in de
gemeente Coevorden en in samenwerking tussen deze organisaties.
Normaliseren en demedicaliseren zijn speerpunten waar we de komende jaren aan willen
werken om de hiervoor genoemde uitgangspunten ook werkelijk mogelijk te maken.
Dit is dan ook van groot belang bij de uitwerking van de actielijnen en de prioritering van
de activiteiten in die actielijnen. Bij uitwerkingen van activiteiten wordt rekening gehouden
met de optimale keuzevrijheid.
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3 Ontwikkelingen 2022-2023
In dit hoofdstuk staan ontwikkelingen benoemd die van belang zijn voor de keuzes in de
prioriteiten en/of van invloed kunnen zijn op de activiteiten in 2022 en 2023. De uitkomst
van een onderzoek naar de doorontwikkeling van de jeugdzorg in de gemeente Coevorden
is opgenomen.

3.1 Coalitieakkoord Gemeente Coevorden

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen met als gevolg een nieuw college en
een nieuw coalitieakkoord voor de gemeente Coevorden. Keuzes die hierin worden
gemaakt, kunnen van invloed zijn op de ingezette lijn en daarmee op de activiteiten in dit
uitvoeringsplan. Mogelijk leidt dit tot een herziene versie van het uitvoeringsplan.

3.2 Regeerakkoord

Op 10 januari 2022 is het nieuwe kabinet gestart. Het regeerakkoord is bekend gemaakt.
Het is afwachten of alle genoemde maatregelen werkelijk worden omgezet in nieuw beleid
en regelgeving en hoe snel dit gebeurt. Een aantal ontwikkelingen past heel goed bij de
ingezette lijn in de gemeente Coevorden, maar kan door de intensivering ook extra
capaciteit vragen. Dit geldt in ieder geval voor de hervormingsagenda jeugd en rond
onderwijs en kinderopvang, incl. Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE).
De voornemens over de financiering van de jeugdzorg wijken af ten opzichte van de
uitkomst van de arbitragezaak, de Commissie van Wijzen, over de middelen voor de
jeugdzorg. In lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen wil het kabinet zoals
afgesproken additionele financiering voor jeugdzorg beschikbaar stellen. Tegelijkertijd is
opgenomen dat vanaf 2024 in aanvulling op de huidige hervormingsagenda extra
beleidsmaatregelen in de jeugdzorg worden genomen. In 2024 wordt 100 miljoen euro
extra bespaard en vanaf 2025 structureel 0,5 miljard euro. Daarbij kan gedacht worden
aan (een combinatie van) normeren van de behandelduur of het introduceren van een
eigen bijdrage. (Bron: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst,
Coalitieakkoord 2021 – 2025’, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, 15 december 2021) De
besparingen uit de uitspraak van de Commissie van Wijzen lopen al op tot € 1 miljard. Dit
betekent met deze uitspraak van het kabinet een totale bezuiniging van ca. 30% op het
totale jeugdzorgbudget van ca. € 5,5 miljard. (www.vng.nl)
Het kabinet houdt zich door de extra besparingen niet aan de uitkomsten van de
arbitragezaak. De uitkomst daarvan was dat er te weinig middelen voor de jeugdzorg
beschikbaar zijn gesteld en dat er tot 2028 extra middelen beschikbaar moeten worden
gesteld. Deze middelen waren nodig om te komen tot een hervorming in de jeugdzorg. Het
lijkt er nu op dat zonder dat deze hervormingsagenda er is, er alweer een greep wordt
gedaan in de middelen van jeugdzorg. Terwijl een les van de arbitragezaak is dat de
meegegeven bezuiniging vanaf 2015 niet heeft bijgedragen aan de benodigde hervorming.
Lokaal is een aandachtspunt dat er, o.a. vanwege de tekorten in de jeugdzorg, al een
bezuinigingstaakstelling op het sociaal domein is van in 2022 400.000 euro. Oplopend naar
800.000 in 2024, vastgesteld in de begroting voor 2021-2024.

3.3 Hervormingsagenda jeugd

Uit de Commissie van Wijzen is gekomen dat er een hervormingsagenda jeugd zou komen.
Dit proces is in 2021 opgestart, maar nog niet gereed. De planning was dat de agenda in
januari 2022 gereed zou zijn en zou worden vastgesteld in de VNG vergadering op 13
januari. De werkgroepen zijn nog bezig met hun voorstellen, waarna de conceptagenda
nog moet worden samengevoegd en ter besluitvorming moet worden voorgelegd.
In plaats van vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd is er een resolutie vastgesteld
dat de vormgeving en besluitvorming over de Hervormingsagenda Jeugd per direct zijn
opgeschort. De gemeenten schorten de hervormingsagenda op totdat er een
principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet. In deze principeafspraak moet het
nieuwe kabinet onderschrijven dat de extra bezuiniging in het coalitieakkoord niet ten laste
komt van kwetsbare kinderen en dat dit niet wordt afgewenteld op gemeenten. Ook
verwachten de gemeenten van het kabinet dat deze de uitspraak van de Commissie van
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Wijzen respecteert en dus zorgt voor een adequate compensatie van gemeenten voor de
feitelijke uitgaven op het gebied van jeugdhulp.

3.4 Onderzoek Doorontwikkelen Jeugdzorg gemeente Coevorden
In de tweede helft van 2021 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een doorontwikkeling van de jeugdzorg in de gemeente Coevorden. De vraag was hoe binnen
beleid en uitvoering effectiever en efficiënter kan worden gewerkt en wat nodig is als
basis. Met o.a. als doel uiteindelijk besparingen te kunnen realiseren.
Conclusies:
•
Transformeren vraagt om een continu leerproces. Ervaringen uit de praktijk zijn een
basis voor verdere ontwikkeling, naast data en theorie.
•
Normaliseren en demedicaliseren vraagt andere inzet en andere gesprekken met
ouders en kinderen en met (samenwerkingspartners)partners, onderwijs en
zorgaanbieders.
De aanbevelingen zijn in het kort:
•
Investeer in de ontwikkeling van het team jeugd
•
Formuleer samen met de partners veranderdoelen en formuleer het gewenste resultaat
en ga daar samen mee aan de slag.
•
Versterk daarvoor het dashboard en het gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve
data, waaronder de ervaringen van de professionals en de ervaringen van inwoners.
•
Zorg voor een beter toegerust contractmanagement
•
Zorg voor een veranderteam die dit proces coördineert.
Zie bijlage 2 voor de uitgebreidere samenvatting van de aanbevelingen.
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4 Actielijnen
Actielijn 1 Versterken van het opvoed- en
opgroeiklimaat
4.1.1 Samenvatting van de visie

De omstandigheden en de omgeving, waarin het kind opgroeit, hebben invloed op de
toekomst van een kind. Daarom is het belangrijk dat er sprake is van een kindvriendelijke
omgeving, waarin het kind het beste uit zichzelf kan halen en een positief vooruitzicht
heeft. Ongeacht de situatie en de plek waar zijn wieg staat.
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. Het gaat hierbij om het
verenigingsleven en andere mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en het ontwikkelen van
talent, de inrichting van de openbare ruimte. Maar ook om de kinderopvang en het
onderwijs.
Binnen deze context spelen de kinderopvang 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
kinderopvang nemen een grote plaats in het leven van een kind. Het zijn belangrijke (en
vaak vertrouwde) plekken om in een vroeg stadium problemen te signaleren en deze zo
vroeg mogelijk op te lossen of te beperken.

4.1.2 Wat doen we al

Met de partners wordt actief samengewerkt om het opvoed- en opgroeiklimaat te
versterken. Hieronder een beeld van de activiteiten.
Leefstijl en bewegen
Beleidsplan ‘Samen voor een gezonder Coevorden’ vastgesteld in december 2020’, het
Sport en preventieakkoord, de inzet van de buurtsportcoaches en afstemming over inzet,
Nationale sportweek. Hierbij ligt een accent op een actieve en gezonde leefstijl, o.a. voor
kinderen die leven in kwetsbare situatie. De aandacht gaat ook uit naar de ouders die een
rol hebben in het stimuleren van hun kinderen. Het moet voor iedereen mogelijk is om aan
sporten en bewegen mee te doen. Er wordt ingezet op een leefomgeving die uitnodigt tot
gezond gedrag. Het gaat hierbij o.a. om rookvrije sportparken, speeltuinen, gezondere
sportkantines en supermarkten en een openbare ruimte die uitdaagt om te bewegen. Er is
een nauwe samenwerking tussen de gemeente, MWC, verenigingen, onderwijs, zorg en het
bedrijfsleven.
Cultuur
Coevorden is Culturele gemeente in 2021 – 2022. De cultuurcoach is gestart. Het
Cultuurmenu brengt leerlingen in contact met voorstellingen (muziek, theater, dans) én
scholen kunnen kiezen voor uiteenlopende workshops of projecten .
We willen met inwoners en partners komen tot meer activiteiten, ook met diegenen die
leven in situaties met overerfbare armoede. We willen bijdragen aan talentontwikkeling en
het benutten van talent. Er is afstemming tussen de cultuurcoach en de
buurtsportcoaches.
Diversiteitsplatform Coevorden
Het Diversiteitsplatform zet activiteiten/interventies in voor het terugdringen van
discriminatie, of het nu gaat om iemands seksuele geaardheid, genderidentiteit, geloof,
nationaliteit, handicap, chronische ziekte of leeftijd. Dit mag nooit een oorzaak zijn voor
een gevoel van onveiligheid of niet sociaal geaccepteerd voelen. Het platform bestaat uit
raadsleden, Jongerenraad, leden supportgroep LHBTQIAP, opbouwwerker(s)
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Maatschappelijk Welzijn Coevorden, directeur Hofpoort, het COC en de beleidsmedewerker
welzijn & preventie volksgezondheid.
Opbouwwerk en maatschappelijk werk, buurt- en dorpshuizen
Maatschappelijk Welzijn Coevorden biedt in de gemeente Coevorden opbouwwerk en
maatschappelijk werk. De professionals zijn de ogen en de oren in de buurt, zij weten wat
er leeft en wat aandacht nodig heeft. Opbouwwerkers ondersteunen en stimuleren
bewoners waar nodig. Maatschappelijk werkers helpen bij het oplossen van problemen.
Daarnaast zijn er door heel Coevorden buurt- en dorpshuizen waar activiteiten zijn voor
jong en oud. Vaak georganiseerd door verenigingen, maar ook door of met hulp van
opbouwwerk.
Basisvaardigheden
Met partners en in samenwerking met de Arbeidsmarktregio Drenthe wordt ingezet op het
vergroten van de basisvaardigheden. In Coevorden wordt de aanpak Laaggeletterdheid
2021 – 2024 uitgevoerd. Hierbij wordt ingezet op het vergroten van de basisvaardigheden
van inwoners waarvan Nederlandse de eerste taal is (NT1) en inwoners waarvan het de
tweede taal is (NT2). Daarbij is in samenwerking met het programma Kansrijk oproeien
aandacht voor de wijze waarop deze inwoners het beste bereikt kunnen worden. De
afgelopen jaren lag het accent vooral op taal. De komende periode ook op het verbeteren
van de digitale vaardigheden van jongeren en volwassenen. O.a. via het projecten ‘Ben ik
in beeld?’ van Windesheim en het proces dat loopt met ondersteuning van Agents of
Change. We gaan onderzoek laten doen om meer inzicht krijgen in de inwoners die
onvoldoende digitaal vaardig zijn om mee te kunnen komen en mee te kunnen doen aan
de samenleving en op de arbeidsmarkt.
Onderwijs en kinderopvang
•
Voor- en vroegschoolse educatie en Kinderopvang
De afgelopen drie jaren zijn er verschillende wetswijzigingen ingevoerd. Er is ingezet op
taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen en laagtaalvaardige ouders. De gemeente zet met
de partners in op hoge kwaliteit van kinderopvang door een financieringssystematiek die
bijdraagt aan een hoge kwaliteit van de kinderopvang. Door inzet van ‘Boekstart in de
Kinderopvang’ en ‘De bibliotheek op school’ wordt er extra aandacht besteed aan de
taalontwikkeling van de (doelgroep)kinderen.
•
Basisonderwijs
Op alle basisscholen is er inzet van de preventief jeugdwerkers. De preventief
jeugdwerkers sluiten aan bij 1,2,3-overleggen, waarbij zorgen omtrent kinderen en
gezinnen (met toestemming) worden besproken met intern begeleider en/of leerkracht.
Met als doel om te kijken wat het kind nodig heeft om verder te kunnen.
Op een aantal scholen wordt de kansencoach ingezet. Deze kansencoach legt contact met
ouders op die onderwerpen die zichtbaar worden op school maar niet onder de
verantwoordelijkheid van het onderwijs vallen om op te pakken. Doelstelling van dit
project is een stimulans te geven aan de mogelijkheden van kinderen hun talent te
ontwikkelen. En daarbij kansenongelijkheid te verminderen. Dit is onderdeel van een
provinciaal/Regio Dealproject Kansen 4 Kinderen.
•
Voortgezet onderwijs
Met het voortgezet onderwijs is afstemming over en in de zorgstructuur, schoolverzuim
samen met leerplichtambtenaren, aanpak voorkomen tienerzwangerschappen (kansrijke
start), taalvaardigheden. Er is inzet van schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk,
deels met financiering van het onderwijs zelf.
•
Beroepsonderwijs
Hoewel er (nog) geen MBO opleiding in Coevorden is, is er wel afstemming met MBO
instellingen. Dit kan zijn in het kader van casuïstiek, maar is ook in het kader van
economie en participatie.
•
Speciaal onderwijs
Er is op beleidsniveau afstemming tussen de gemeente en het samenwerkingsverband en
waar nodig bespreken de uitvoerende organisaties casuïstiek om de benodigde
ondersteuning af te stemmen.
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•
Schoolverzuim en vrijstellingen
- Schoolverzuim: Om het leerrecht van kinderen te beschermen geldt in Nederland de leeren kwalificatieplicht. De leerplichtambtenaren van Menso BV handhaven de leerplicht,
maar hebben ook een preventieve functie om te voorkomen dat jongeren uitvallen.
Leerplichtambtenaren hebben samen met de Intern begeleiders, preventief jeugdwerkers
en team jeugd van de gemeente in het basisonderwijs een routekaart ontwikkeld. Dit gaat
in 2022 ook gebeuren in het voortgezet onderwijs. De routekaart is een hulpmiddel dat de
samenwerking tussen leerplicht, onderwijs, voorveld jeugd en gemeente verbeterd.
- Vrijstellingen: Van leerplicht naar leerrecht. Na een pilotfase is er een vaste overlegvorm
gecreëerd, waar Cosis, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaren aan deel
nemen. Dit overleg vindt meerdere malen per schooljaar plaats. Dit overleg heeft er toe
geleid dat inmiddels vier jongeren, die eerder een vrijstelling hadden, op zorgvuldige wijze
zijn doorgestroomd van Cosis naar een passende plek in het onderwijs.
•
Schoolpreventieplan
Het Schoolpreventieplan is een preventief voorlichtingsproject voor leerlingen van de
groepen (zes), zeven en acht van alle basisscholen in de gemeente Coevorden om positief
gedrag onder de jeugd te bevorderen en jeugdproblematiek in een vroeg stadium aan te
pakken. Daarnaast wordt bewegen en gezonde voeding gestimuleerd.
•
Versterken onderwijs – arbeidsmarkt – bedrijfsleven
Het gaat o.a. om Techniekonderwijs, Petje af, Praktijkklas, Techniekonderwijs, Fablab.

4.1.3 Wat in 2022 en 2023 extra aandacht vraagt

De algemene lijn is voortzetten van wat al aan ontwikkelingen in gang is gezet, zoals
hiervoor beschreven. Dit is in lijn met de inzet op het voorkomen van problematiek en de
noodzaak om het preventieve veld te versterken. En is in lijn met de ontwikkelingen die er
vanuit het regeerakkoord juist op de gemeente afkomen, zoals meer inzet op preventie, de
versterking van de relatie tussen onderwijs, zorg en gemeente.
We zien hierin kansen door meer tot verbinding met de kinderopvang en het onderwijs. Dit
heeft in 2022 en 2023 dan ook prioriteit.
Onderwijs en kinderopvang
•
Ontwikkelagenda onderwijs, kinderopvang, voorveld jeugd en gemeente
Resultaat
Gezamenlijke plan en uitvoering ontwikkelingen in de komende twee jaar.
Wat
In samenwerking met partners in het onderwijs, kinderopvang en het
Voorveld Jeugd opstellen van een ontwikkelagenda. Het gaat hierbij o.a.
om de doorgaande (ontwikkel)-leerlijn en warme informatieoverdracht
tussen kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs (bij
kinderen, die hulp hebben gehad of waarbij zorgen zijn omtrent veiligheid
of ontwikkeling) verder versterken.
Met de agenda wordt voor een ieder duidelijk aan welke doelstellingen
wordt gewerkt en welke prioriteit bepaalde onderwerpen krijgen. Op basis
hiervan kunnen bestaande gezamenlijke projecten worden voortgezet,
gestopt of nieuwe worden gestart.
De opbrengst van de inventarisatie van het project Nationaal Programma
Onderwijs en de informatie uit de gesprekken van de afgelopen jaren zijn
input voor deze agenda.
Met de partners wordt overlegd welke activiteiten al kunnen worden
opgepakt omdat er al overeenstemming is en niet gewacht kan worden of
men niet wil wachten tot de ontwikkelagenda al in zijn totaliteit is
vastgesteld.
Wie
Beleidsmedewerker(s) onderwijs en kinderopvang, onderwijs,
kinderopvang, VVE, samenwerkingsverbanden, MWC, Icare JGZ, GGD, evt.
jeugdhulporganisaties. Dit kan evt. worden ondersteund door de Gelijke
kansen Alliantie.
Wanneer
Start voorjaar 2022, opbrengst van inventarisatie NPO is basis voor start
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•
Nationaal programma onderwijs (NPO)
Resultaat
Kinderen hebben minder achterstand die ontstaan is als gevolg van de
coronamaatregelen.
Wat
Uitvoeren van het Nationaal programma onderwijs
Inzetten van de middelen met als doel versterken van het welbevinden van
kinderen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak en de
vertragingen van kinderen van 2,5 – 23 jaar, die zijn ontstaan door
onderbrekingen in de ontwikkeling van kinderen door Covid19, waaronder
de onderwijsvertragingen, opheffen. Daarbij wordt er op gelet dat de NPO
middelen niet versterkend werken voor kansenongelijkheid. Er wordt
bewust gekeken hoe de kinderen en hun omgeving die vanuit hun
omgeving minder worden gestimuleerd om aan aanvullende activiteiten
deel te nemen juist wel kunnen deelnemen. De gemeente heeft de
middelen naast inhoudelijke inzet ook ontvangen voor regie op de
uitvoering van het totaal aan NPO middelen (ook deel onderwijs),
projectsturing en monitoring.
Wie
Projectleider NPO i.s.m. onderwijs, beleidsmedewerkers en partners
leefstijl en bewegen, cultuur, MWC.
Wanneer
Is gestart, looptijd tot en met juli 2023
Onderstaande wordt voortgezet in afwachting van de ontwikkelagenda. Mogelijk zijn
aanpassingen nodig op basis van die agenda.
•
Voor- en Vroegschoolse educatie
Resultaat
Kinderen maken een betere start in hun leven en hebben minder
achterstand in hun cognitieve sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling
als ze starten op het basisonderwijs.
Wat
In 2022 willen we alle wijzigingen van de afgelopen jaren doorontwikkelen
in alle organisaties. Dus inzet op taalontwikkeling, gebruik van een
kindvolgsysteem, warme overdracht, doorgaande leerlijn,
ouderbetrokkenheid. Ook in 2021 heeft COVID19 een effect gehad op de
voortgang van de implementatie van de nieuwe wetgeving en de daaraan
gekoppelde inhoudelijke kwaliteitsslag. In 2021 is het proces vertraagd
door het voortduren van de coronapandemie. In 2022 worden verdere
stappen gemaakt.
Wie
Beleidsmedewerker onderwijs en kinderopvang, Kinderopvang, Icare JGZ,
onderwijs en Kindermediair
Wanneer
januari 2022 – eind 2022
•
Basisonderwijs – Kansencoach Regio Deal
Resultaat
Educatief partnerschap tussen ouders, kinderopvang en Voorveld Jeugd.
Wat
In het najaar is gestart met de kansencoach op de Bredeschool. De
verwachting is dat in februari ook op de Willem Alexanderschool en de
Parkschool een kansencoach wordt ingezet. Voor de zomervakantie wordt
besproken of de werkwijze in het schooljaar 2022 – 2023 wordt voortgezet.
Dit hangt, behalve van het inhoudelijk resultaat, af van de ontwikkelagenda
met onderwijs en kinderopvang.
Wie
Beleidsmedewerker jeugd, onderwijs, GGD, partner andere scholen
Wanneer
november 2021 – juli 2023
•
Verkenning Laagdrempelige ondersteuning in het preventieve veld
Resultaat
Kinderen en hun ouders krijgen meer nabij informatie en ondersteuning
waardoor inzet van jeugdhulp niet of minder nodig is.
Wat
Verkenning van de vraag voor welke type problemen er meer in de
nabijheid en meer met laagdrempelig ondersteuning kan worden ingezet.
Bijv. in het onderwijs, kinderopvang en/of wijk- en dorpsvoorzieningen.
Wat er nodig en mogelijk is hangt af van de analyse van de kwantitatieve
en kwalitatieve data, de mogelijkheden van gemeente en partners en de
behoefte van inwoners.
Wie
Beleidsmedewerkers jeugd i.s.m. partners en inwoners
Wanneer
Najaar 2022 - 2023
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•
Verkenning Specialistische ondersteuning in onderwijs en kinderopvang
Resultaat
Opvang en onderwijs op maat voor elk kind, waarbij jeugdhulpkennis
beschikbaar is om deze opvang op maat te krijgen.
Wat
Verkenning van de problematiek binnen opvang en onderwijs, waarbij er
sprake is van handelingsverlegenheid van de professional, waardoor er
gedacht wordt aan specialistische opvang of speciaal onderwijs. Met o.a. de
volgende vragen; Welke mogelijkheden zijn er vanuit het passend
onderwijs, de specialistische jeugdhulporganisaties om kennis en expertise
(tijdelijk of structureel) toe te voegen aan de opvang of het onderwijs; Kan
er collectieve inzet zijn, zodat er niet meer op individuen beschikt hoeft te
worden.
Wie
Beleidsmedewerker jeugd, onderwijs, onderwijs, samenwerkingsverband,
jeugdhulporganisatie(s)
Wanneer
Volgend op ontwikkelagenda jeugd voorjaar 2023 - najaar 2023
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Actielijn 2 Versterken preventie en
vroegsignalering
4.2.1 Samenvatting van de visie

We kiezen voor een sterke focus op het versterken van preventie. 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 de organisaties in
het Voorveld Jeugd, dan gaan we daarop direct reageren om erger te voorkomen. We
willen ons richten op zo vroeg mogelijk met de ouders kijken wat nodig is en wat er daarin
preventief geboden kan worden. Daarbij ligt de focus ligt op normaliseren. Dit doen we
zoveel mogelijk in een collectief aanbod.
Preventie is meer dan het voorkomen van problemen. Het is ook het versterken van
kinderen, jongeren, hun ouders en de samenleving. Een goed opvoed- en opgroeiklimaat is
een basis en werkt al preventief. We constateren dat dit niet altijd voldoende is om
problemen te voorkomen of te helpen oplossen. Daar is soms net iets meer voor nodig.
Naast de voorzieningen als onderdeel van het opvoed- en opgroeiklimaat, zoals school,
consultatiebureau, kinderopvang, (buurt)sport en maatschappelijk werk. Het gaat hierbij
nog steeds om laagdrempelige basisvoorzieningen, maar soms gericht op bepaalde
doelgroepen of gebieden waar meer ondersteuning nodig is. Er is geen indicatie nodig.

4.2.2 Wat doen we al

In de afgelopen jaren is aanbod ontwikkeld voor specifieke doelgroepen en in bepaalde
gebieden waar meer ondersteuning voor nodig is. Het gaat hierbij niet altijd om iets dat
alleen op de jeugd is gericht maar op het hele gezin. Bijv. om meer ruimte te creëren op
financieel gebied.
Jeugd
- Praktijkondersteuner jeugd
- In specifieke gebieden meer jongerenwerk/buurtsportcoaches
- Leerlingenvervoer
- Sociaal medische indicaties
De regeling is in 2020 geactualiseerd en met ingang van 1 januari 2021 in werking
getreden. Het Kernteam jeugd heeft hier een adviserende rol in gekregen en er worden
ondersteuningsplannen op gesteld.
Ondersteuning voor ouders/gezinnen
- Home start
- Jonge moedergroep
- Relatiehuis
- Voorzieningenwijzer
- ondersteuning op het gebied van financiën, zoals de Voorzieningenwijzer, Doemeepas,
Kindpakket,
Inkomen, schuldhulpverlening en participatie
Vanuit inkomen en participatie wordt ingezet op het voorkomen van uitval uit onderwijs of
het weer laten terugkeren naar het onderwijs (RMC). Er wordt ingezet op werk of
anderszins actief zijn in de samenleving. Op vaste momenten is contact met het
Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) over ontwikkelingen en wat nodig is. Scholen voor
Praktijkonderwijs (PRO) voeren een uitstroomgesprek. Daarin worden de leerlingen
besproken die met uitstroomprofiel arbeid die de school gaan verlaten. Er wordt gekeken
welke ondersteuning vanuit de Participatiewet ingezet kan worden om te zorgen dat ze
aansluitend, al dan niet met een indicatie, aan het werk gaan. Vanuit
schulddienstverlening en budgetbeheer is er specifiek aandacht voor jongeren en worden
ook trainingen gegeven. Jongeren vallen ook onder de reikwijdte van het projecten
Versterken vroegsignaleren problematische schulden.
GIDSgelden/Onderwijsachterstanden
Het Schoolpreventieplan wordt hieruit gefinancierd. Daarnaast zijn er extra mogelijkheden
voor bepaalde scholen voor het samen met o.a. MWC organiseren van activiteiten om
talent te ontwikkelen en gezondheid te vergroten.
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Vanuit Onderwijsachterstandenbeleid worden verschillende activiteiten gefinancierd (de
bibliotheek op school, boekstart in de kinderopvang) en worden alle
kinderopvangorganisaties in de gelegenheid gesteld om met VE-subsidies hoge kwaliteit
kinderopvang aan te bieden aan alle peuters.
Versterken van de samenwerking voor verbeteren vroegsignalering en preventie
•
Verbeteren samenwerking Voorveld jeugd
In 2020 is met het Voorveld Jeugd besloten tot een doorontwikkeling van het Voorveld
Jeugd. Door het stellen van een Kader Voorveld Jeugd wordt meer richting gegeven aan
eenduidige samenwerking. Door dit kader zijn de samenwerkingspartners meer met elkaar
in gesprek over de uitvoering van de taken (preventief jeugdwerk, regievoering en
oppakken van zorgmeldingen) en ontstaat er meer duidelijkheid over elkaars werkwijze.
Daarnaast worden signalen over bepaalde trends in problematiek met elkaar (en de
gemeente) besproken en in gezamenlijkheid besloten welke collectief aanbod hierop
aansluit. Zie ook 4.2.3.
•
Kansrijke start
In 2021 is een nieuwe start gemaakt met Kansrijke start. Dit richt zich voornamelijk op de
eerste 1000 dagen van een kind, die cruciaal zijn voor een goede start. Met het verbeteren
van de gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte voorkomen we
gerelateerde fysieke en mentale problemen, die een heel leven bepalend zijn. Er wordt
ingezet op het versterken van de samenwerking, zodat signalen sneller op de juiste plek
terecht en kan er in een zo vroeg mogelijk stadium hulp geboden worden. Het vastleggen
van samenwerkingsafspraken is ondersteunend voor het juist doorverwijzen naar de hulp
die een gezin nodig heeft.
Eind 2021 is het project ‘Ben ik in beeld’ gestart. Een project van Windesheim,
kinderopvang, Icare JGZ in Schoonoord om de mediawijsheid van jonge ouders te
vergroten en als organisaties te leren wat anders kan in het benaderen van ouders
hierover. Dit is gefinancierd uit middelen Innovatie Zorg en ondersteuning.
Icare JGZ start in 2022 met een project waarin het bespreken van (on)gewenste
zwangerschap binnen de hulpverleningsketen (van huisarts tot gynaecoloog en van
opbouwwerker tot jeugdverpleegkundige) wordt vastgelegd.

4.2.3 Wat in 2022 en 2023 extra aandacht vraagt

Uit het onderzoek naar de Doorontwikkeling van de jeugdzorg komt een aantal
aanbevelingen waarmee we de komende jaren aan de slag willen. Het gaat hierbij om het
uitgangspunt normaliseren. De al ingezette lijn moet verder worden versterkt om (nog
meer) een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van de instroom in de
jeugdzorg en het kunnen vergroten van de uitstroom of afschalen van zorg.
Normaliseren
•
Versterken van het Voorveld jeugd
Resultaat
Meer mogelijkheden om instroom in de jeugdhulp te verkleinen, zorg af te
schalen en uitstroom uit de jeugdhulp te vergroten
Wat
Opstellen en uitvoeren van een veranderagenda met het Voorveld Jeugd, nl
MWC, Icare JGZ en GGD. Bij de uitwerking daarvan wordt nagegaan op
welke moment andere ketenpartners in het preventieve veld kunnen en
willen aansluiten. Het versterken van het Voorveld jeugd en de
ontwikkelagenda met het onderwijs en de kinderopvang moeten op elkaar
aansluiten, zodat ze versterkend werken. Thema’s binnen het versterken
zijn:
- gemeenschappelijke uitgangspunten en taal
- vergroten van het vakmanschap, w.o. gespreksvoering met ouders en
kinderen
- gebruik maken van signs of wellbeing en van probleemgericht naar
oplossingsgericht werken
- waar nodig en wenselijk bestaand aanbod beter benutten, bestaand
aanbod aanpassen en/of nieuw aanbod ontwikkelen (mogelijk
deelprojecten)
- evt. vervolgprojecten nav de uitkomsten, bijv. verbreding meer partner
Voor de samenhang met ontwikkelingen op andere terreinen is het
noodzakelijk dat de gemeente meer de regierol pakt.
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Wie
Wanneer

Beleidsmedewerker jeugd, team jeugd/gedragswetenschapper, MWC, Icare
JGZ, GGD, evt. andere partners preventieve veld. Evt. met projectteams.
voorjaar 2022 - 2023

•
Kansrijke start
Resultaat
Betere dienstverlening aan ouders van kinderen van 0 – 4 jaar, waaronder
die gezinnen die leven in kwetsbare situaties en de kinderen al bij geboorte
minder kansen hebben. Betere signalering van problematiek en
samenwerking met partners die een bijdrage kunnen leveren aan het
wegnemen en/of verminderen van problematiek.
Wat
Versterken samenwerking partners o.a. door casuïstiekbespreking.
Implementeren uitkomsten werkgroepen Kansrijke start. Invoeren van
kabinetsplannen n.a.v. het regeerakkoord
Voortzetten van project ‘Ben ik in beeld?’ en implementeren uitkomsten.
Voorzetten project gezinsplanning en implementeren van de
aanbevelingen.
Wie
Beleidsmedewerker jeugd Voorveld Jeugd, Icare JGZ, GGD, MWC,
Verloskundigen, ziekenhuizen, huisartsen
Wanneer
2022 – 2023 (is gestart)
Aanpak Jeugdwerkloosheid - Jongerenroute
Resultaat
Minder werkloze jongeren en verminderen van effecten van corona op
jongeren
Wat
Ontwikkelen van een sluitende aanpak voor jongeren van onderwijs naar
arbeidsmarkt met ruimte voor maatwerk.
Onderdeel is het beschrijven en verbeteren van het werkproces om zo ook
de jongeren die geen startkwalificatie hebben en geen uitkering aanvragen,
in beeld krijgen. Alleen als ze in beeld zijn, kan passende ondersteuning
worden geboden.
Met de arbeidsmarktregio worden projecten uitgewerkt om er voor te
zorgen dat dat jongeren hun opleiding kunnen afmaken, werk kunnen
vinden en behouden en/of zich voorbereiden op een (andere) baan; en om
te zorgen voor een sluitende aanpak van school naar werk én van werk
naar werk voor alle jongeren tot 27 jaar.
De Arbeidsmarktregio’s hebben de coördinerende rol gekregen om te
komen tot een aanpak jeugdwerkloosheid. Deze taak was er al, maar is
versterkt vanwege de effecten van coronamaatregelen. En er zijn vanuit
het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio.
Wie
AvW i.s.m. Arbeidsmarktregio, bedrijfsleven, onderwijs, Menso, MWC
Wanneer
Voorjaar 2022 – 2023 (verkenning is gestart)
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Actielijn 3 Verbetering toegang tot jeugdhulp
4.3.1 Samenvatting van de visie

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 zijn belangrijke
schakels in de transformatie van jeugdhulp en het sturen op normalisering. We blijven de
gemeentelijke toegang tot jeugdhulp binnen ‘eigen huis’ organiseren. Tegelijkertijd hoeft
de overheid niet alles op te lossen. Wanneer we ondersteuning en zorg inzetten, doen we
dat alleen als het echt nodig is en niet langer dan noodzakelijk. De hulp is zo licht en
dichtbij als mogelijk; maar kan ook intensief en duurzaam zijn, als het moet. Soms
betekent dit zeer specialistische hulp. De focus ligt altijd op terugkeer naar hulp in de
omgeving, waar het kind opgroeit. Daarvoor blijven wij als gemeentelijke toegang
betrokken, juist bij de situaties waar (zeer) specialistische hulp nodig is. Dit om de
afschaling naar minder zware zorg waar mogelijk te bevorderen.

4.3.2 Wat doen we al

Een basistaak is het uitvoeren van de jeugdwet en het bieden van ondersteuning aan
kinderen.
Toegang jeugdhulp
Hiervoor is de toegang bij de gemeente belegd. Dit gebeurt door de frontoffice,
consulenten, de praktijkondersteuner Jeugd en in samenwerking met MWC. Daarnaast
kunnen huisartsen, medisch specialisten (jeugd- en kinderartsen) en gecertificeerde
instellingen verwijzen naar ingekochte jeugdhulp. Dit gebeurt voor jeugd tot 18 jaar. In
uitzonderlijke gevallen verlengde jeugdhulp.
De gemeentelijke toegang omvat een pakket aan taken. O.a. gespreksvoering met
kinderen en hun gezinnen, met partners, met zorgaanbieders, het uitvoeren van
administratieve processen van melding tot en met beschikking en facturatie.
Contractmanagement
Voor het uitvoeren van de hulpverlening vanuit de Jeugdwet, wordt jeugdhulp ingekocht
bij zorgaanbieders. Dit gebeurt in samenwerking met de andere gemeentes in Zuid
Drenthe, afgestemd binnen jeugdhulpregio Drenthe. Contractmanagement heeft hierin een
belangrijke rol.
Zorgmeldingen en veiligheidscasuïstiek
Jeugdconsulenten worden ingezet op veiligheidscasuïstiek en zorgmeldingen. Ze bespreken
dergelijke zorgen en meldingen met betrokkenen en stellen plannen op t.b.v. de
structurele veiligheid van het kind en diens gezin. Op deze plannen wordt structureel en
actief gemonitord waardoor er ingezet wordt op duurzame veiligheid en een plan voor
herstel. Wanneer inzet door het vrijwillig kader niet toereikend is, is er o.a. actieve
samenwerking Veilig Thuis Drenthe, de Raad voor de Kinderbescherming en de
Gecertificeerde instellingen.
Het Kernteamoverleg is het voornaamste overleg voor de weging van de problematiek en
afstemming van de benodigde (al dan niet jeugdhulp) inzet met de partners in het veld.
Het Kernteamoverleg bestaat uit de gedragswetenschapper van Team Jeugd (voorzitter),
functioneel coördinator / jeugdconsulent Team Jeugd, MWC preventief jeugdwerker, GGD
preventief jeugdwerker en Icare jeugdverpleegkundige. Waar nodig sluiten de politie en
Veilig Thuis Drenthe aan. Daarnaast vinden diverse overleggen bij en met partners plaats
om af te stemmen welke ondersteuning nodig is en of inzet van ingekochte jeugdhulp
noodzakelijk is. Bijv. de 1,2,3 overleggen op de scholen en de zorgstructuur in het
voortgezet onderwijs.
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Relatie met verwijzers
De afgelopen jaren hebben we al geïnvesteerd in deze relaties door het inzetten van
praktijkondersteuner jeugd bij bijna alle huisartsen in de gemeente en de zorgmakelaars
vanuit de gecertificeerde instellingen.

4.3.3 Wat in 2022 en 2023 extra aandacht vraagt

We willen niet dat kinderen onnodig zware en onnodig lang jeugdhulp ontvangen. Dat doen
we door te normaliseren en te demedicaliseren. We willen door betere organisatie van het
preventieve veld de instroom verkleinen, zoals aangegeven in actielijnen 1 en 2. En we
willen door versterken van het team jeugd, contractmanagement, de verbinding met het
voorliggend veld en gebruik van sturingsmiddelen de uitstroom uit de jeugdhulp vergroten
en zorg waar mogelijk afschalen.
Uitvoeren kerntaak
Het uitvoeren van de reguliere taken en daarmee ondersteuning bieden aan kinderen en
gezinnen die dat nodig hebben blijft gebeuren. Het is immers een kerntaak die uitgevoerd
moet worden. De benoemde werkzaamheden gaan over de veranderingen die we willen
bereiken.
Basis duurzaam op orde
•
Data en analyse
Resultaat
Inzicht en overzicht over trends en bijzonderheden op verschillende
onderdelen van het beleidsterrein jeugd, zoals resultaten Voorveld Jeugd,
instroom, uitstroom, verzilveringspercentages.
Wat
Sturingsinformatie en de analyse ervan verbeteren.
Om te kunnen sturen op instroom en uitstroom is het noodzakelijk om over
betere kwantitatieve en kwalitatieve informatie te beschikken. Dit is nodig
om indicatoren op te kunnen stellen, zodat kan worden bepaald of de
doelen worden bereikt. De informatie is een basis voor actielijn 1 en 2 en
keuzes die daarbinnen gemaakt worden. Dit vraagt in eerste instantie om
een projectmatige aanpak en moet structureel geborgd worden.
Hier ligt een relatie met de opgave in de hele gemeentelijke organisatie om
de sturingsinformatie te verbeteren.
Wie
Projectgroep met daarin in ieder geval projectleider, deelname uit beleid,
uitvoering, Voorveld Jeugd, contractmanagement, Advies & services
Wanneer
februari 2022 – eind 2022, daarna structurele borging
•
Versterken team jeugd
Resultaat
Efficiënte en kwalitatief hoogwaardige taakuitvoering met meer ruimte voor
analyse, leren en vanuit eigen expertise bijdragen aan ontwikkeling totale
jeugdveld.
Wat
Versterken organisatie jeugdteam gemeente
o.a. beschrijving werkprocessen, taken en rollen, samen met beleid en
partners ruimte voor analyseren, leren en ontwikkelen. Invoeren en/of
bijstellen werkprocessen.
Dit vraagt in eerste instantie om een projectmatige aanpak, maar met
structurele borging om dit te kunnen blijven doen.
Wie
Projectgroep met projectleider, deelname uit uitvoering, JKM, beleid,
Voorveld Jeugd
Wanneer
Februari 2022 – voorjaar 2023, daarna structurele borging
Normaliseren
Zie actielijn 2
Demedicaliseren
•
Vergroten uitstroom en afschalen van zorg
Resultaat
Vergroten van de uitstroom, waar mogelijk bieden van effectievere,
lichtere, kortere en/of andere ondersteuning. Verlaging uitgaven aan
jeugdhulp
Wat
Vergroten uitstroom en afschalen van zorg
Dit te bereiken door:
- veranderen/versterken van het aanbod in het preventieve veld (zie
normaliseren bij actielijn 1 en 2).
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Wie
Wanneer

- Het vergroten van het vakmanschap van de professionals in het hele
jeugdveld (w.o. signs of wellbeing en inzetten op oplossingen ipv
problemen)
- door het goed en (zakelijk) bevragen van de jeugdhulpaanbieder over de
te leveren en de geleverde prestaties en de effecten daarvan. Ook
bevorderen we het afschalen naar goedkopere, minder zware vormen van
jeugdhulp of het voorliggend veld door actief betrokken te zijn bij
langdurige en zware inzet van jeugdhulp.
- maatwerk te (blijven) leveren en waar nodig dit verder te verbreden waar
dat voor de systeemgerichte en systemische benadering nodig blijkt.
- aanscherpen van beleid op bijvoorbeeld gebruikelijke zorg,
uitsluiting/beperking van specifiek aanbod, onderwijs-gerelateerde zorg en
de afbakening met de WLZ zijn van belang.
- waar nodig de financieringssystematiek hier ook voor in te richten
- waar nodig aanpassen van verordening(en)
Projectgroep(en) met projectleider, beleid, uitvoering, Voorveld jeugd,
zorgaanbieders, Jeugdhulpregio (w.o. ZuidDrenthe).
voorjaar 2022 – 2023, deels afhankelijk van data en analyse

•
Versterken samenwerking met en controle op zorgaanbieders
Resultaat
Betere effectiviteit van zorg, verlaging van de uitgaven aan jeugdhulp
Wat
Betere samenwerking met zorgaanbieders en controle op zorgaanbieders.
Samenwerking door betere gespreksvoering, zie eerder genoemde
activiteiten.
Werkproces inrichten voor controle zorgaanbieders door de beschikbare
informatie te analyseren en gericht onderzoek te doen naar en met
aanbieders over effectiviteit van hun geboden zorg en de verzilvering van
de kosten. Dit is waar mogelijk in samenwerking met en afgestemd op het
jaarplan van de jeugdhulpregio Zuid-Drenthe.
Wie
Contractmanagement samen met beleid, uitvoering
(gedragswetenschapper), data-analisten en inkoop, jeugdhulpregio.
Tijdelijk externe expertise nodig voor opzetten aanpak en inbreng
ervaringen uit andere gemeente over werkbare aanpak.
Wanneer
februari 2022 - 2023, deel aanpak afhankelijk van data en analyse
•
Versterken toegang externe verwijzers
Resultaat
Verwijzers dragen bij aan het verminderen van instroom, afschalen zorg en
vergroten van de uitstroom
Wat
Op basis van de analyse van data gaan we kijken of we het versterken van
de toegang via externe verwijzer moeten uitbreiden naar het medisch
domein (kinderarts en jeugdarts) door een nauwe(re) samenwerking en het
gesprek aan te gaan over de uitgangspunten normaliseren en
demedicaliseren.
Wie
Beleidsmedewerker, gedragswetenschapper, uitvoering, medisch
specialisten
Wanneer
vanaf najaar 2022 (afhankelijk van data en analyse)
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Actielijn 4 Verbetering ketensamenwerking rondom
het kind en gezin
4.4.1 Samenvatting van de visie

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. We zoeken
continu naar een effectieve ketensamenwerking voor alle jeugdigen. We werken aan een
doorlopende keten met kennis en kunde om duurzame verbetering te bewerkstelligen
rondom het kind en te werken aan herstel.
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 het beperken van de 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.

4.4.2 Wat doen we al

Inzetten op samenwerking
Zoals uit de andere actielijnen blijkt zetten we vanuit de verschillende beleidsvelden al
jaren in op betere samenwerking met partners. Dit gebeurt op uitvoerend niveau, zoals de
1-2-3tjes op scholen en het kernteamoverleg. En op beleidsmatig niveau en
bestuurdersniveau, zoals de werkgroepen 0 – 6, het LEA en de afstemming onderwijs –
jeugd (Samenwerkingsverband en gemeente). Zie bijlage 3 voor de
samenwerkingspartners.
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Binnen het programma “Geweld hoor 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
instrumenten worden gebruikt en afspraken zijn geborgd over ieders taak, rol en het delen
van informatie.

4.4.3 Wat in 2022 en 2023 extra aandacht vraagt

Naast de inzet die in de andere actielijnen is benoemd is nog een aantal andere activiteiten
nodig. Dit zijn deels randvoorwaardelijke activiteiten voor de andere actielijnen.
Geweld hoort nergens thuis
Resultaat
Kinderen groeien op in een veilige omgeving
Wat
Eerder signaleren en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Uitvoeren en versterken ketensamenwerking op basis
van het programma Geweld hoort nergens thuis. Implementeren van de
afspraken in de hervormingsagenda jeugd over het versterken van de
jeugdbeschermingsketen.
Wie
Beleidsmedewerker jeugd met team jeugd en partners
Wanneer
2022 en 2023, mede afhankelijk van planning regionale programma
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Implementatie Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Resultaat
Verminderen huiselijk geweld en kindermishandeling, vroeger signaleren
van problemen waardoor dit eerder en meer systemisch kan worden
besproken met ouders.
Wat
implementatie van de meldcode. Voorbereidingen afgerond. Daarbij beter
invoeren/gebruiken van de Drentse verwijsindex
Wie
Coördinator team jeugd met partners ondersteund door beleidsmedewerker
Wanneer
voorjaar 2022, gebruik vraagt continue aandacht
Strategie inwonersparticipatie
Resultaat
Met inwoners (kinderen, jongeren en ouders) uitvoeren van de Jeugdvisie
Wat
Strategie opstellen, met input van ervaringsdeskundigen en jongerenraad,
over de momenten en wijze waarop de ervaringen en ideeën van inwoners
in de activiteiten van de verschillende actielijnen kunnen worden verwerkt.
De strategie is een concretisering van de gemeentebrede nota
Inwonersparticipatie.
Wie
Beleidsmedewerker jeugd, jongerenwerkers, Adviesraad Sociaal domein,
Jongerenraad, ervaringsdeskundigen
Wanneer
eerste helft 2022
Strategie regionale samenwerking
Resultaat
Optimale opbrengst uit regionale samenwerking
Wat
Inzicht in welke regionale overleggen van belang zijn, welk resultaat vanuit
Coevorden gewenst is en welke inzet dit vraagt. Dit is mede afhankelijk
van betrokkenheid bestuurders in verschillende overleggen.
Wie
Beleidsmedewerkers, contractmanagement
Wanneer
eerste helft 2022
Communicatiestrategie
Resultaat
Heldere communicatie naar inwoners en partners
Wat
Het gaan voeren van gesprekken meer gericht op normaliseren en
demedicaliseren vraagt om interne en externe heldere communicatie. Een
communicatiestrategie helpt daarbij.
Wie
Beleidsmedewerkers, communicatieadviseur, partners
Wanneer
eerste helft 2022
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5 Prioritering en tijdslijn
In onderstaand schema worden alleen de activiteiten opgenomen zoals die staan genoemd
in de 3e paragraaf van iedere actielijn ‘Wat gaan we in 2022 en 2023 aanvullend doen’. De
activiteiten in de 2e paragraaf van iedere actielijn ‘Wat doen we al’ worden niet apart
genoemd.
In de actielijnen is aangegeven wat de verwachting is wanneer bepaalde activiteiten
kunnen starten. Of deze planning gehaald kan worden hangt af van een aantal factoren als
draagvlak bij partners, mogelijkheden van partner, invulling openstaande vacatures,
beschikbaarheid financiën.

2022
Onderwerp
Actielijn 1 Opvoed en opgroeiklimaat
Ontwikkelagenda en uitvoering onderwijs,
kinderopvang, voorveld jeugd, gemeente
Nationaal programma onderwijs
Voor- en Vroegschoolse educatie
Kansencoach Regio Deal
Laagdrempelige ondersteuning preventieve veld
Specialistische ondersteuning in onderwijs en
kinderopvang

Q1

2023
Q2

Q3

Q4

Q1-2

Q3-4

Actielijn 2 Versterken preventie en vroegsignalering
Versterken Voorveld Jeugd
Kansrijke start
Aanpak jeugdwerkloosheid - Jongerenroute
Actielijn 3 Verbetering toegang tot jeugdhulp
Data en analyse (projectmatig deel)
Versterken team jeugd (projectmatig deel)
Vergroten uitstroom en afschalen zorg
Versterken samenwerking met en controle
op zorgaanbieders
Versterken toegang externe verwijzers
Actielijn 4 Ketensamenwerking
Geweld hoort nergens thuis
Implementatie Meldcode
Strategie inwonerparticipatie
Strategie regionale samenwerking
Communicatiestrategie
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6 Organisatie en financiën
6.1 Organisatie en capaciteit

De uitvoering van de reguliere taken en de activiteiten die in 2022 en 2023 extra aandacht
vragen, vragen deels meer capaciteit. Een deel daarvan is structureel en een deel is
incidenteel. De structurele invulling moet mogelijk maken dat er ruimte ontstaat voor een
en duurzaam borgen van leren en ontwikkelen. Bij het ontwikkelen hoort ook de
ontwikkeling van andere vormen van ondersteuning in de samenleving waardoor minder
instroom en meer uitstroom kan ontstaan. Het gaat hier om inzet die in ieder geval een
aantal jaren nodig is, langer dan dit uitvoeringsplan. Dit sluit niet uit dat op enig moment
weer een daling van de capaciteit kan plaatsvinden. Wanneer is nu nog niet te benoemen.
Er is incidentele invulling nodig omdat in 2022 en 2023 een aantal activiteiten extra nodig
zijn om uiteindelijk een ombuiging te kunnen maken naar minder instroom en meer
uitstroom uit de jeugdzorg. Het gaat hierbij om projectcapaciteit, binnen en buiten het
team Maatschappelijke ondersteuning. Uiteindelijk moeten alle projectmatige aanpakken
waarvoor incidentele invulling nodig is wel geborgd worden in de reguliere organisatie. Dit
vraagt dan minder tijd dan in de projectmatige fase en moet passen binnen de
(uitgebreide) structurele inzet.
Een nadere uitwerking moet volgend. De verwachting is dat het gaan om
Structureel
- Beleidsmatige inzet op Jeugd en onderwijs
- capaciteit team jeugd en POH
- capaciteit contractmanagement en - beheer (in samenhang met inzet WMO)
Incidenteel
Actielijn 1
- NPO middelen (financiering uit NPO-middelen)
Actielijn 2:
Projectmatige aanpak Versterken voorveld jeugd
Actielijn 3:
Projectmatige aanpakken
- Data en analyse
- versterken team jeugd
- vergroten uitstroom en afschalen zorg
- versterken controle op zorgaanbieders
Een deel van de inzet gaat om het inhuren van externe expertise om te ondersteunen in
dit proces, vooral in de rol van aanjager, kennis inbrengen vanuit andere projecten in
andere gemeenten en kennis over datastrategie.
Naast inzet vanuit team Maatschappelijke ondersteuning, Actief voor werk en Economie &
Leefbaarheid, vraagt de uitvoering van dit plan om inzet van de teams Advies & middelen
en Advies & Services. Het gaat daarbij in ieder geval om ondersteunende inzet rond data
en analyse daarvan en communicatie. Met de teamleiders moet nog besproken worden in
hoeverre dit aanvullende capaciteit kost en of dit past binnen de beschikbare middelen.

6.2 Financiën
De benodigde middelen en de financiering ervan zijn nog onderwerp van gesprek. Hierbij
wordt gekeken naar beschikbare middelen binnen het team, waaronder de verdeling van
middelen voor personele inzet, middelen voor het preventieve veld en middelen voor de
individuele voorzieningen. Er wordt daarnaast gekeken naar de samenhang met de totaal
benodigde inzet binnen team MO en AvW om de taken binnen het Sociaal domein uit te
voeren. Er is samenhang met de inrichting van de toekomstbestendige organisatie.
Eventuele financiële consequenties worden in totaliteit aan het college en waar van belang
aan de gemeenteraad voorgelegd.
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6.3 Monitoring

Het gaat bij de monitoring om de voortgang op proces van de uitvoering van deze
uitvoeringsagenda en om de voortgang op inhoudelijk resultaat.
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.
Hierover wordt via de reguliere P&C cyclus gerapporteerd. Daarnaast volgt in ieder geval
eens per jaar een voortgangsrapportage. Dit kan waar gewenst besproken worden in een
themabijeenkomst van de gemeenteraad.
Eens per twee jaar wordt nagegaan of er een bijstelling nodig is van de Jeugdvisie. Dit kan
nodig zijn vanwege gewijzigde omstandigheden. Maar ook omdat er in de werkzaamheden
zoveel ervaring is opgedaan over de uitgangspunten dat bespreking van de verandering
gewenst is op politiek niveau.
In actielijn 3 is bij De basis duurzaam op orde een project opgenomen om de inhoudelijke
sturingsinformatie te verbeteren. Hierdoor kunnen de doelstellingen beter worden
geoperationaliseerd.

6.4 Risico’s bij de uitvoering

•
Mogelijkheden bij partners
Dit uitvoeringsplan is nog onvoldoende besproken met partners. De opgenomen planning
is wat vanuit de gemeente gezien wenselijk is. Aangezien veel activiteiten afhankelijk zijn
van partners zijn die partners ook van invloed op de mogelijkheden wanneer de
activiteiten werkelijk kunnen starten
•
Beschikbare middelen
Of de werkzaamheden binnen de planning kunnen worden uitgevoerd of over een langere
periode moeten worden uitgevoerd hangt af van de beschikbare middelen. Zie hiervoor
paragraaf 6.2
•
Beschikbaarheid van medewerkers
De gemeente, maar ook partners hebben te maken met vacatures en een krappe
arbeidsmarkt. Dit kan gevolgen hebben voor de snelheid waarmee het uitvoeringsplan kan
worden uitgevoerd.
•
Hervormingsagenda Jeugd en Regeerakkoord
Een onbekende factor op dit moment is de Hervormingsagenda Jeugd en de uitkomsten
van nieuw regeringsbeleid. Onduidelijk is nog hoe zich dit gaat verhouden tot onze
(regio)visie en ingezette ontwikkelingen. En welk effect het heeft op de lokale
sturingsmogelijkheden. Als er meer landelijk wordt georganiseerd en daardoor minder
middelen naar de gemeente toekomt, hebben we ook minder mogelijkheden om lokaal de
ondersteuning anders te organiseren.
•
Uitkering gemeentefonds
Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat de wijze van financiering tot nu toe zo
is dat we middelen krijgen naar de problematiek. Hoe meer we in staat zijn om het beter
te organiseren en de maatschappelijke doelen te bereiken, hoe minder middelen we
ontvangen.
De beheersmaatregelen zijn nog onderwerp van gesprek. Deels gaat het om afwegingen
binnen team Maatschappelijke ondersteuning en het Sociaal domein. Deels gaat het om
beheersmaatregelen die voor hele gemeentelijke organisatie gelden.
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Bijlage 1 Regeerakkoord
Relevante punten uit het regeerakkoord
(Bron: Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, Coalitieakkoord 2021 – 2025,
VVD, D66, CDA en ChristenUnie, 15 december 2021)
•

Dienstverlening: overheid is betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig.
Menselijke maat, in de uitvoering moet ruimte zijn om af te wijken als de gevolgen
voor mensen onevenredig groot zijn, professionals krijgen waar mogelijk meer
beslisruimte in de uitvoering.
Reactie: past bij lijn in Coevorden, kan als uitgangspunt worden gebruikt bij keuzes in
beleid en uitvoering.

•

Financiering jeugdzorg: In lijn met de uitspraak van de commissie van wijzen
additionele financiering voor jeugdzorg beschikbaar gesteld. Vanaf 2024 worden in
aanvulling op de huidige hervormingsagenda extra beleidsmaatregelen in de jeugdzorg
genomen; in 2024 wordt 100 miljoen euro extra bespaard en vanaf 2025 structureel
0,5 miljard euro. Daarbij kan gedacht worden aan (een combinatie van) normeren van
de behandelduur of het introduceren van een eigen bijdrage.
Reactie: Het kabinet lijkt zich door de extra besparingen niet te houden aan de
uitkomsten van de arbitragezaak. De uitkomst daarvan was dat er te weinig middelen
voor de jeugdzorg beschikbaar zijn gesteld en dat er tot 2028 extra middelen
beschikbaar moeten worden gesteld. Deze middelen waren nodig om te komen tot een
hervorming in de jeugdzorg. Het lijkt er nu op dat zonder dat deze hervormingsagenda
er is alweer een greep wordt gedaan in de middelen van jeugdzorg. Terwijl een les van
de arbitragezaak lijkt te zijn dat de meegegeven bezuiniging vanaf 2015 niet heeft
bijgedragen aan die omvorming.
Lokaal is een aandachtspunt dat er, o.a. vanwege de tekorten in de jeugdzorg, al een
bezuinigingstaakstelling op het sociaal domein is van in 2022 400.000 euro. Oplopend
naar 800.000 in 2024, vastgesteld in de begroting voor 2021-2024.

•

Jeugdzorg: Er wordt afgebakend wat onder jeugdzorg wordt verstaan en gemeenten
worden in staat gesteld dit te leveren. Gespecialiseerde jeugdzorg (waaronder jeugdGGZ) wordt centraler ingekocht. De jeugdbeschermingsketen wordt verbeterd waarbij
de rechtsbescherming van het kind en het gezin centraal staan.
Reactie: Nog onduidelijk wat dat betekent.

•

Onderwijs: De onderwijskwaliteit en de basisvaardigheden moeten worden verbeterd.
Investeringen zoveel mogelijk rechtstreeks naar de klas. Speciaal voortgezet onderwijs
onderbrengen in het voortgezet onderwijs. Als onderdeel van een brede aanpak van
bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten wordt geïnvesteerd in
een rijke schooldag waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de
kansenongelijkheid te verkleinen. Structurele versterking van scholen met veel
leerachterstanden. Verbeteren van de overgang van PO naar VO. Onnodige thuiszitters
naar 0. Maatschappelijke diensttijd. Stimuleren aanbod van arbeidsmarktrelevante
beroepsopleidingen in techniekhavo en kleinschalig vakonderwijs. Pact tussen
overheid, onderwijsinstelling en bedrijfsleven voor stageplek elke MBO-er en passende
vergoeding. Versterken kwaliteit MBO o.a. door vakken basisvaardigheden en
burgerschap. Stimuleren muziek- en cultuureducatie op school
Reactie: Afstemming en gezamenlijke richting is gewenst. In het uitvoeringsplan is
gekozen voor het opstellen van een ontwikkelagenda. De bereidheid om hier goed in
samen te werken lijkt op basis van de afstemming tot nu toe, waaronder over het
programma kansrijk opgroeien zeker aanwezig Dit vraagt om een actievere houding
van de gemeente dan binnen de uren die de beleidsmedewerker onderwijs (ook belast
met Voorveld Jeugd, kinderopvang en VVE) nu mogelijk is.

•

Voor- en Vroegschoolse educatie: voorkomen leerachterstanden bij de start door het
stimuleren van deelname van kinderen met een taalachterstand, versterken van de
kwaliteit en de relatie tussen kinderopvang en onderwijs versterken.
Reactie: past bij ingezette lijn en waar mogelijk verder versterken.
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•

Kinderopvang: De vergoeding van de kinderopvang wordt verhoogd tot 95% en
afhankelijk van de ervaringen naar 100 % voor werkende ouders voor kinderen tot 12
jaar. Toeslag naar kinderopvangorganisaties ipv de ouders.
Reactie: Het gaat om werkende ouders en niet om aanvullende mogelijkheden voor
niet werkende ouders. De vraag is wat dit betekent voor de administratieve last van
kinderopvangorganisaties en of die hier toe in staat zijn. Mogelijk vraagt dit (meer)
ondersteuning van die organisaties dan nu.

•

Armoede en schulden: investeren in aanpak armoede en schulden, werken wordt
lonender, meer mensen naar werk begeleiden, wijziging kostendelersnomen,
aantrekkelijker voor ouders om werk en zorg te combineren door
kinderopvangvergoeding. Brede armoede- en schuldenaanpak wordt voortgezet.
Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om laaggeletterdheid aan te pakken.
In andere delen van het regeerakkoord aandacht voor kwetsbare wijken en scholen
met veel leerachterstanden.
Reactie: Past bij de in Coevorden ingezette lijn om met het programma Kansrijk
opgroeien in te zetten op het verminderen en voorkomen van intergenerationele
armoede.

•

Preventie, sport en bewegen: de doelen van het preventieakkoord worden doorgezet.
Dit vraagt een brede aanpak. We stimuleren sport en bewegen in het kader van het
bevorderen van de gezondheid. Waaronder helpen van sportverenigingen om
Nederlanders weer aan het sporten te krijgen. Het preventieakkoord wordt verbreed
met mentale weerbaarheid.
Reactie: Dit past bij de ingezette lijn van Coevorden waar het Sport- en
preventieakkoord door meer dan 100 partners is ondertekend en de JOGG/Gezonde
Jeugd, Gezonde Toekomst aanpak wordt uitgevoerd. Mentale weerbaarheid moet
mogelijk nog meer aandacht krijgen.

•

Leefbaarheid en veiligheid: een brede domeinoverstijgende wijkaanpak ter bevordering
van de leefbaarheid en veiligheid via meer jeugdwerkers. Met als doel voorkomen dat
jongeren afglijden naar de criminaliteit. Dit doen we o.a. door vroegtijdig
kwetsbaarheden te signaleren en in te zetten op bewezen methodes.
Reactie: Vraag is of er ook meer middelen beschikbaar komen om die preventieve
aanpak te ondersteunen en meer jeugdwerkers aan te stellen. De basis in Coevorden
is goed door de inzet van de buurtsportcoaches en andere professionals en o.a. het
programma Kansrijk opgroeien. In eerder contact met het ministerie V&J blijkt dat het
ministerie het programma een voorbeeld van een aanpak vindt zoals het preventief
gewenst is.

•

Zorg: Kansrijke start wordt in iedere gemeente ingevoerd. Seksuele voorlichting voor
jongeren, jongvolwassenen en vrouwen in kwetsbare situaties. Anticonceptie gratis en
toegankelijk beschikbaar voor kwetsbare groepen.
Reactie: Kansrijke start is in 2021 weer opgepakt. Mogelijk dat seksuele voorlichting
en anticonceptie nog gevolgen heeft voor bestaande afspraken en voor uitvoering.
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Bijlage 2 Onderzoek Doorontwikkelen Jeugdzorg
gemeente Coevorden
In de tweede helft van 2021 is door Eelco de Winter onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden voor een doorontwikkeling van de jeugdzorg in de gemeente Coevorden.
De vraag was hoe binnen beleid en uitvoering effectiever en efficiënter kan worden
gewerkt, wat nodig is als basis. Met o.a. als doel uiteindelijk besparingen te kunnen
realiseren.
Conclusies:
•
Transformeren vraagt om een continu leerproces. Ervaringen uit de praktijk zijn een
basis voor verdere ontwikkeling, naast data en theorie.
•
Normaliseren en demedicaliseren vraagt andere inzet en andere gesprekken met
ouders en kinderen en met (samenwerkingspartners)partners, onderwijs en
zorgaanbieders.
Aanbevelingen:
a. Teamontwikkeling
werkprocessen en werkafspraken beschrijven, o.a.in relatie tot de
transformatiedoelen en de administratieve processen en kwalitatief goede data
Individueel leren en teamleren inrichten en ondersteunen
herinrichten taakverdeling
b.

Beleid
formuleer de transformatiedoelen duidelijk
pas de verordening jeugd aan
maak op basis van data (kwantitatief en kwalitatief) een analyse met partners en
kom tot een actieprogramma.
prioriteer de activiteiten mede op basis van haalbaarheid en bijdrage aan
besparingen.
formuleer doelen, resultaten met het Voorveld Jeugd en neem regie over de
uitvoering van het Voorveld Jeugd

c.

Data
Zorg voor doorontwikkeling van het dashboard
Zorg voor eigenaarschap, vakkundig gebruik en ontwikkelcapaciteit
Besteedt actief aandacht aan de kwaliteit (betrouwbaarheid) van de data

d.

Contractmanagement
Maak een plan van aanpak voor contractmanagement en stel een team samen.
Benut de data en ervaringen van medewerkers.
Zorg voor focus en een leercyclus
Werk waar mogelijk samen met het regionaal contractmanagement

e.

Producten
Analyseer met contractmanagement, uitvoering en beleid welke producten in de
ingekochte jeugdhulp niet meer wenselijk zijn vanuit transformatieoogpunt.

f.

Gemeenschappelijk taal
Stem samen met het Voorveld Jeugd een gemeenschappelijke taal af om te komen
tot normaliseren en demedicaliseren. Hierdoor kan een methodische manier van
gespreksvoering ontstaan en worden ouders zich bewuster van hun rol.

g.

Uitstroom en afschalen jeugdzorg
In termen van besparingen is het meeste te halen in het vergroten van de
uitstroom uit de jeugdzorg.
Formuleer samen met beleid, uitvoering en Voorveld Jeugd samen doelen en een
actieplan om sturing te geven aan de uitstroom.
Analyseer waar mogelijkheden zijn tot afschalen naar lichtere vormen van
ondersteuning
Bevraag de aanbieder op de geleverde prestaties en effecten en stuur op afspraken
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-

Schaal zorg af naar voorliggende voorzieningen
Evalueer de maatregelen en vertaal naar leerpunten en ontwikkel een steeds
betere aanpak, samen met partners in het veld.
Wees bereid om effectief gebruik te maken van aanbod in het Voorveld Jeugd
waarbij dit mogelijk moet worden aangepast om een bijdrage te kunnen leveren en
voer hier met hen het gesprek over.
Zorg voor een veranderteam om dit proces in te richten en te ondersteunen.
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Bijlage 3 Overzicht samenwerkingspartners en
overleggen
-

Kinderopvangorganisaties
Onderwijsinstellingen (PO, VO, Beroepsonderwijs, Speciaal (basis)onderwijs)
Verenigingen
Bibliotheek
MWC
Jeugdgezondheidszorg Icare JGZ en GGD
Jeugdhulpregio Drenthe, waaronder Zuid Drenthe
Veilig Thuis Drenthe
Raad voor de Kinderbescherming
Gecertificeerde instellingen
Verslavingszorg Noord Nederland
Politie
Openbaar Ministerie
Bedrijfsleven
AMRD
Huisartsen, inclusief POH GGZ
Kinderartsen (Saxenburgh Groep en Treant)
Verloskundigen
Fysiotherapie
Zorgaanbieders
Verenigingen (sport, buurt- en speeltuin, cultuur)
div. stichtingen (Voedselbank)
Taalpunt

Lokale overleggen; o.a.
- Werkgroep 0 – 6
- Afstemming onderwijs - jeugdhulp
- Lokale Educatie Agenda
- Overleg Voorveld Jeugd
- Kernteamoverleg
- 1,2,3-overleggen
- ZorgAdviesTeam Voortgezet Onderwijs
- Overleggen Kansrijke Start / Goede Start
Deze onderwerpen vragen naast lokale samenwerking ook regionale afstemming.
- VDG overleggen preventie, zorg, onderwijskwaliteit
- BOCE
- Samenwerkingsverbanden in het onderwijs
- Regio Deal
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