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Voorwoord

Bijna tien jaar geleden bracht de regering haar standpunt ‘Regie in de jeugdzorg’ uit.
De regering beoogde daarmee de maatschappelijke kansen van de jeugd te vergroten
en uitval van jeugdigen tegen te gaan. Aan gemeenten werd een belangrijke rol toe-
bedeeld. Niet in het minst werd van hen verwacht dat zij de samenwerking tussen
voor het preventieve jeugdbeleid relevante sectoren zouden versterken. Genoemd
werden onderwijs, gezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk, arbeidsvoorziening, justitie,
politie en sociale diensten. Er is de afgelopen tien jaar veel ondernomen om gemeenten
te ondersteunen bij het vormgeven van een zogenaamd ‘integraal jeugdbeleid’ – aan-
vankelijk nog voorzien van het adjectief ‘preventief ’– opdat genoemde sectoren bij
elkaar zouden worden gebracht. 

Het is na bijna tien jaar een mooi moment om de balans op te maken van de inspan-
ningen van gemeenten om tot een jeugdbeleid te komen, en van de uitkomsten van
dat beleid. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)
heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) daartoe onderzoek verricht. Dit rapport
is daarvan het resultaat. In het onderzoek is uitgegaan van een eerder, inventariserend
scp-onderzoek naar lokaal jeugdbeleid uit 1999. Dat maakt het mogelijk niet alleen
de balans op te maken, maar ook de ontwikkeling tussen de onderzoeksjaren 1998 en
2001 aan het licht te brengen. Hebben in 2001 meer gemeenten een jeugdbeleid dan
in 1998 het geval was? Zijn er belangrijke inhoudelijke verschuivingen waar te nemen?
En bovenal, wat zijn de uitkomsten van dat beleid? Om de laatste vraag te beantwoorden
is getracht ‘objectieve’ informatie bij gemeenten te verzamelen – wat zeer moeizaam
is gebleken – en zijn jongeren en bij het beleid betrokken instellingen gevraagd hun
oordeel te geven over het jeugdbeleid van hun gemeente.

Het onderzoek is uitgevoerd in 72 gemeenten. In deze gemeenten zijn ambtenaren
jeugdbeleid en vertegenwoordigers van bij het jeugdbeleid betrokken instellingen
geënquêteerd, zijn beleidsnota’s geanalyseerd en zijn voor het jeugdbeleid relevante
kengetallen verzameld. Dit deel van het onderzoek is in 2002 verricht. In negen van
deze gemeenten is het jeugdbeleid diepgaander onderzocht door interviews met wet-
houders en ambtenaren jeugdbeleid, door interviews met vertegenwoordigers van
instellingen, door nadere documentanalyse en door jongeren het beleid te laten
beoordelen – de methode van de zogenaamde Jongeren Inspectie Teams (jit’s). De
interviews en documentanalyse vonden plaats in 2000, en de jit’s zijn in 2002 aan
het werk geweest.
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Bij het veldwerk voor dit onderzoek waren verschillende instituten betrokken. De
enquêtes en de interviews zijn grotendeels afgenomen door het Instituut voor
Toegepaste Sociale Wetenschappen (its) in Nijmegen. Dank gaat met name uit naar
dr. Adrie Claassen en wijlen drs. Theo Dijkman. Het onderzoek naar de kengetallen
is uitgevoerd door drs. Annemiek Vreeswijk en drs. Yvonne Weijers-Martens van het
Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (iseo) van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Het onderzoek door de jit’s is opgezet, ondersteund en begeleid door
medewerkers van de Stichting Alexander in Amsterdam. Dank gaat hier in het bijzonder
uit naar drs. Anja Klimmer.

Natuurlijk was het onderzoek niet mogelijk geweest zonder de medewerking van al
die wethouders en ambtenaren jeugdbeleid, vertegenwoordigers van instellingen en
jongeren die een interview hebben toegestaan, een vragenlijst hebben ingevuld,
documenten hebben opgestuurd, of op nog andere manieren het onderzoek mede
mogelijk hebben gemaakt. Heel veel dank daarvoor. 

Tot slot zijn wij de leden van de externe begeleidingscommissie erkentelijk voor hun
opmerkingen en suggesties: prof. dr. Arno Korsten (voorzitter, Open Universiteit/
Universiteit Maastricht), mw. Gerda Bosdriesz (ex-wethouder Dordrecht), drs. Monique
van Diest (gemeente Alkmaar), drs. Marja Valkesteijn (nizw), drs. Hans Migchielsen
(vng), drs. Yvonne van Westering (vng) en drs. Jan van der Burg (vws). 

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Inleiding

1.1 Jeugd en beleid

Met de meerderheid van de jeugd in Nederland gaat het goed, zo blijkt uit diverse recent
verschenen publicaties (Zeijl et al. 2003; cbs 2003a; Ter Bogt et al. 2003). De meeste
jeugdigen vinden dat zij opgroeien in welvarende gezinnen, voelen zich fysiek goed,
melden weinig emotionele problemen en hebben goede contacten met ouders, vrienden
en vriendinnen. Kortom: een groot deel van de jeugd is gelukkig en tevreden met het
leven dat ze leidt. Dat neemt niet weg dat er een groep jeugdigen is die te maken heeft
met problemen, dan wel in de ogen van de maatschappij problemen veroorzaakt. In
het maatschappelijk debat is er veel aandacht voor de jeugd. Ook daar gaat het enerzijds
om jeugdigen die te maken hebben met problemen, en anderzijds om hen die proble-
men veroorzaken. Een brandstichting in Roermond vestigde de aandacht op de rol
van de jeugdzorg en van gezinsvoogden en andere opvoedingsondersteuners. De aan-
dacht wordt ook getrokken door de campagne van de Stichting Ideële Reclame (sire)
over de drukke sociale agenda van kinderen. Het debat over de jeugd wordt daarnaast
niet zelden beheerst door overlast veroorzakende of criminele jeugd. De problemen
op bepaalde trajecten van de spoorwegen en het optreden van jeugdbendes in vooral
de grote steden vormen hier voorbeelden van.

Dat de jeugd gezien wordt in het maatschappelijk debat is ook niet zo vreemd. Circa
eenderde van de Nederlandse bevolking is jonger dan 25 jaar. Deze categorie van de
bevolking bevindt zich in een ontwikkelingsproces naar volwassenheid waarin zich
cruciale overgangen voordoen – zoals van gezinssituatie naar school en van school
naar werk. –En ‘(…) als het bij die ene schakel mis gaat, dan gaat het vermoedelijk ook
mis in latere schakels (…)’ (Schuyt 1995: 38-39). Het grote aantal schakels – Schuyt
noemt er tien – maakt jeugdigen in potentie kwetsbaar en tot een doelgroep voor
overheidsbeleid (zie ook scp 1998: 111-113). De groep jeugdigen die daadwerkelijk
met problemen te maken heeft, is in omvang dan weliswaar relatief beperkt, maar
het voorkomen van problemen is een belangrijk uitgangspunt van overheidsbeleid.

Ook in het huidige overheidsbeleid neemt de jeugd een belangrijke plaats in. Op
prinsjesdag 2002 onderstreepte de regering in de Troonrede nog maar eens het belang
van voortzetting van de lijn die sinds het midden van de jaren negentig bepalend is
voor het jeugdbeleid. Groot belang wordt gehecht aan een geïntegreerd jeugdbeleid,
dat inzet op preventie, met indien nodig ook corrigerende en repressieve maatregelen.
De algemene doelstelling van het jeugdbeleid is, zo blijkt uit de begroting van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), de versterking van de positie
van jongeren in de samenleving, de vergroting van hun kansen en het tegengaan van
uitval. Om die doelstelling te bereiken, wordt veel nadruk gelegd op het belang van
effectieve bestuurlijke samenwerking tussen bij het jeugdbeleid betrokken partijen:
‘We spannen ons in voor een samenhangende, sluitende en vraaggeoriënteerde infra-
structuur voor jeugdigen (jeugdketen).’ (tk 2002/2003a).
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Sinds het midden van de jaren negentig wordt aan gemeenten een belangrijke rol toe-
gekend in het realiseren van de doelstellingen in het jeugdbeleid (wvc en Justitie 1994).
Juist in het realiseren van de ‘jeugdketen’ – ook wel als ‘sluitende aanpak’ aangeduid –
vervullen gemeenten een belangrijke rol. Veel van de beleidsterreinen relevant voor de
voorgestane preventieve aanpak behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeen-
telijke overheid. Het uitgangspunt voor het gemeentelijk jeugdbeleid werd in 1994 als
volgt geformuleerd: ‘Een dergelijk beleid zal tot doel moeten hebben de samenwerking
tussen relevante sectoren als het onderwijs, de eerstelijnsgezondheidszorg en de 
collectieve preventie (…), het jeugdwelzijnswerk, de arbeidsvoorziening, justitie, politie
en de sociale diensten te versterken om zodoende een vroegtijdige uitval van jeugdigen
te voorkomen.’ (wvc en Justitie 1994: 7).

Een van de taken van de landelijke overheid is het volgen van de voortgang van het
jeugdbeleid. De belangrijke plaats van gemeenten in het jeugdbeleid is voor het
ministerie van vws reden geweest het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) opdracht
te geven tot onderzoek naar het lokale jeugdbeleid. Eerder heeft het scp dergelijk
onderzoek verricht door een inventarisatie van het voorzieningenaanbod voor jeugdigen
in alle Nederlandse gemeenten en van het jeugdbeleid in 74 steekproefgemeenten.
Hierover is in 1999 gerapporteerd (Gilsing 1999). In het onderzoek waarvan nu verslag
wordt gedaan, is het nadrukkelijk de bedoeling ook aandacht te schenken aan meer
procesmatige aspecten van het beleid en, niet in de laatste plaats, aan de resultaten
van het lokaal jeugdbeleid. Het onderzoek is zo ingericht dat het vanaf 2002 eens in
de vier jaar verricht kan worden. Het zou dan steeds moeten gaan om een integraal
onderzoek naar het lokaal jeugdbeleid. Dit (herhaald) integraal onderzoek dient twee
doelen: het volgen van de ontwikkeling van het lokale jeugdbeleid in de tijd en het
evalueren van de resultaten van het lokale jeugdbeleid.

Het eerste doel, het volgen van het lokale jeugdbeleid in de tijd, behelst een periodieke
peiling van de inhoudelijke en procesmatige ontwikkeling in het lokale jeugdbeleid.
Landelijke actoren worden zo geïnformeerd over de globale stand van zaken in het
lokale jeugdbeleid. Voor lokale actoren kan het onderzoek als referentiepunt fungeren
(benchmarking): waar staat de gemeente in de ontwikkeling van het jeugdbeleid in ver-
gelijking met andere (soortgelijke) gemeenten? Dit doel wordt in het vervolg aangeduid
als de monitorfunctie van de rapportage. De centrale vraag die bij dit doel past, luidt:
hoe heeft het lokaal jeugdbeleid zich in de tijd ontwikkeld? 

Bij het tweede doel, het evalueren van het lokale jeugdbeleid, staat de vraag centraal
naar de relatie tussen het jeugdbeleid van gemeenten en de resultaten van dat beleid.
Met de term resultaten wordt gedoeld op de bedoelde en onbedoelde effecten van
beleid. In dit onderzoek is het weliswaar niet altijd mogelijk resultaten direct aan het
gevoerde beleid toe te schrijven, maar door vergelijking van gegevens over bijvoorbeeld
de leefsituatie van de jeugd tussen verschillende beleidstypen is het mogelijk ‘succes-
volle en minder succesvolle’ beleidstypen aan te wijzen. Is het zo dat bepaalde
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beleidskenmerken van invloed zijn op de resultaten die gemeenten bereiken? Dit is
de evaluatiefunctie van de rapportage. De centrale vraagstelling daarbij luidt: op welke
wijze hangen (kenmerken van) het jeugdbeleid en de resultaten ervan samen? De
kenmerken van het jeugdbeleid die daarbij betrokken worden, komen in paragraaf 1.4
aan de orde.

De opzet van het onderzoek is gestoeld op de gedachte dat herhaling van het
onderzoek de zeggingskracht van het onderzoek zal doen toenemen, omdat de tijd-
reeksen over zowel het beleid als de resultaten langer worden. Bij de huidige, eerste
uitvoering van dit integrale onderzoek naar lokaal jeugdbeleid is de evaluatiefunctie
beperkt, omdat de periode waarover beleid en beleidsuitkomsten tegen elkaar worden
afgezet relatief kort is.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst (§ 1.2) ingegaan op het lokale jeugd-
beleid. Wat wordt daaronder verstaan en hoe verhoudt het zich tot het nationale en
provinciale beleid? In paragraaf 1.3 komen de achtergronden van dit onderzoek aan
bod, waarna in paragraaf 1.4 de centrale onderzoeksvragen nader uitgewerkt worden.
Tot slot wordt de opbouw van het rapport gepresenteerd in paragraaf 1.5. 

1.2 Lokaal jeugdbeleid

Veel terreinen van het overheidsbeleid raken in meer of mindere mate de leefsituatie
van de jeugd. Dat geldt het sterkst voor het onderwijsbeleid, maar is ook van toepassing
op het sport-, het zorg- en het arbeidsmarktbeleid. Een deel van het jeugdbeleid krijgt
vorm in dit algemeen sectorale beleid. Daarvan te onderscheiden is het specifieke,
categorale jeugdbeleid. Dat is gericht op het bevorderen van de samenhang tussen
het voor jeugdigen relevante beleid vanuit verschillende sectoren. Eventueel is het een
aanvulling op sectoraal beleid, als sectorale regelingen onvoldoende zijn toegesneden
op bepaalde jeugdproblematiek. Het specifieke jeugdbeleid heeft daarmee zijn eigen
programma. In dit onderzoek gaat het, tenzij anders gemeld, steeds om het specifieke,
categorale jeugdbeleid van Nederlandse gemeenten.

Het jeugdbeleid van gemeenten zou zich, in de ogen van de centrale overheid, vooral
moeten richten op preventie om de vroegtijdige uitval van jeugdigen te voorkomen.
Met uitval wordt gedoeld op het verlaten van het onderwijs zonder in het bezit te zijn
van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Het beleid zou zich enerzijds moeten
kenmerken door een algemeen preventieve aanpak, gericht op alle jeugdigen. Deze
aanpak heeft tot doel de jeugd te laten participeren in de samenleving en hen te onder-
steunen in de groei naar volwassenheid. Anderzijds zou het jeugdbeleid van gemeenten
een gericht preventieve aanpak moeten kennen. Dergelijk beleid kenmerkt zich door
een gerichte aanpak van (groepen) jeugdigen met een verhoogd risico op ontwikkelings-
achterstanden en op geïnternaliseerd dan wel geëxternaliseerd probleemgedrag. De
gericht preventieve aanpak wil deze risico’s beperken en voorkomen dat jeugdigen
uiteindelijk uitvallen. De preventieve aanpak met zijn twee sporen onderscheidt zich
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van de curatieve aanpak. Curatief beleid is gericht op de oplossing van problemen
waarmee jeugdigen kampen of die zij veroorzaken, respectievelijk het voorkomen van
het ernstiger worden van de problematiek. Propageerde de centrale overheid in de
jaren negentig een sterke nadruk door gemeenten op een preventieve benadering in
het jeugdbeleid – en dan liefst algemeen preventief – de laatste jaren wordt er steeds
meer gesproken over de noodzaak van gerichte preventie en zeker ook van een curatieve
aanpak. Waar een half decennium geleden ‘lokaal’ en ‘preventief ’ jeugdbeleid altijd
in één adem genoemd werden, wordt nu ‘gewoon’ gesproken van lokaal jeugdbeleid.

De belangrijke rol van gemeenten in het jeugdbeleid blijkt uit de besluiten tot twee
opeenvolgende ondersteuningstrajecten voor gemeenten. Van 1995 tot en met 1998
functioneerde de projectgroep Ontwikkeling lokaal preventief jeugdbeleid (olpj) en
van 1999 tot en met 2002 was er het project Lokaal jeugdbeleid van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (vng). Beide projecten verschilden weliswaar wat betreft
vorm en inhoud, maar hadden beiden uitdrukkelijk tot doel gemeenten te ondersteunen
bij de ontwikkeling van hun jeugdbeleid.

Daarnaast kwamen rijk, Interprovinciaal Overleg (ipo) en vng eind 1999 tot een
aantal afspraken over het jeugdbeleid, in het bijzonder over de wederzijdse verwach-
tingen en de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de verschillende overheids-
lagen (bans 1999). Ook in dit Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (bans) komt de promi-
nente positie van gemeenten in het jeugdbeleid tot uiting. Het zijn vooral gemeenten
die de taak hebben gekregen en op zich hebben genomen om te komen tot een 
sluitende aanpak in het jeugdbeleid. De provincies blijven verantwoordelijk voor de
jeugdzorg, die hoofdzakelijk curatief is georiënteerd, en worden verondersteld
gemeenten te ondersteunen. Dit laatste geldt ook voor het rijk. Het eerste bans had
daarnaast ook een versterking van het beleid gericht op 0- tot 6-jarigen tot doel. In
2000 werd een nieuw bestuursakkoord vastgesteld, met daarin ook afspraken over de
versterking van het beleid gericht op oudere leeftijdsgroepen (bans 2001).

Een laatste algemeen beleidskader dat van belang is, is het grotestedenbeleid. De
30 gemeenten die hierbij betrokken zijn, dienen binnen de sociale pijler van hun ont-
wikkelingsplannen expliciet aandacht te schenken aan de jeugd. In het doorstart-
convenant wordt onder de titel Opgroeien in de stad het streven verwoord naar een situatie
waarin alle jongeren ofwel (dag)onderwijs volgen gericht op het behalen van een
startkwalificatie, ofwel aan het werk zijn. Daarnaast is er expliciete aandacht voor het
thema Jeugd en veiligheid, met als doel het verminderen en tegengaan van jeugd-
criminaliteit door een integrale aanpak. In het algemeen wordt van de grote steden
verwacht dat zij hun jeugdbeleid intensiveren langs de lijnen die ook in bans en eerdere
nota’s jeugdbeleid zijn uiteengezet.
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1.3 Achtergrond van het onderzoek: onderzoeksprogramma Lokaal sociaal beleid1

Decentralisatie sociaal beleid
In de laatste decennia zijn steeds meer delen van het sociale beleid gedecentraliseerd.
Dat heeft zijn invloed op de mogelijkheden die gemeenten hebben om specifiek
jeugdbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Het idee achter de decentralisatie was dat
door bevoegdheden over te hevelen naar lokale overheden het beleid gericht op sociale
problematiek effectiever en efficiënter gevoerd zou kunnen worden en de drempel
voor participatie van burgers lager zou zijn. Het scp-onderzoeksprogramma Lokaal
sociaal beleid, waar dit onderzoek naar het lokale jeugdbeleid deel van uitmaakt, beoogt
inzicht te geven in de mate waarin deze verwachtingen van decentralisatie gerealiseerd
worden door gemeenten. De overwegingen om beleid te decentraliseren zijn in grote
lijnen terug te brengen tot drie hoofdargumenten: doelmatigheid, participatie en
machtsevenwicht.2 Met name de eerste twee spelen een rol in de decentralisatie-
discussie. Zij worden hierna kort toegelicht.3

Het doelmatigheidsargument komt er volgens Denters (1989: 324) op neer dat zelfstandige
gemeenten beter in staat zijn de lokale overheidsvoorzieningen te leveren die de burgers
wensen. Het gaat in feite om twee argumenten: technische en allocatieve doelmatig-
heid.4 Het argument van technische doelmatigheid stelt dat gemeenten bepaalde
lokale voorzieningen tegen lagere kosten kunnen treffen dan de centrale overheid, en
betreft de efficiëntie van beleid.

Allocatieve doelmatigheid houdt in dat gemeenten beter dan de centrale overheid
kunnen inspelen op de lokale behoeften en omstandigheden. Het beleid kan beter
worden toegespitst op de lokale situatie. Dit argument betreft de effectiviteit van beleid.

Het bevorderen van politieke participatie is het tweede hoofdargument voor decentrali-
satie. Door de politiek op kortere afstand van de burger te brengen, nemen de moge-
lijkheden voor politieke participatie toe. Participatie stelt burgers in staat hun belan-
gen te behartigen bij de overheid. Met name deze instrumentele functie van politieke
participatie is van belang in de decentralisatiediscussie.5 Dit is ook belangrijk in het
licht van het eerder genoemde doelmatigheidsargument. De gemeente is slechts in
staat om op lokale behoeften toegespitste voorzieningen te treffen, als zij op de hoogte
is van de wensen en eisen van haar burgers. Hoe meer burgers participeren, hoe beter
gemeenten geïnformeerd worden over die wensen en eisen.

In het onderzoeksprogramma Lokaal sociaal beleid, en daarmee in dit onderzoek, zijn
vooral de effectiviteit van het beleid (allocatieve doelmatigheid) en de participatie van
burgers object van onderzoek. Efficiëntie (technische doelmatigheid) wordt opgevat
als een afgeleide van effectiviteit: als beleid niet effectief is – de gewenste doelen worden
niet gehaald – kan het per definitie niet efficiënt zijn, zo is het uitgangspunt. De ver-
houding tussen beleidskosten en -baten staat daarom niet centraal in het onderzoek. 
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Effectiviteit en voorwaarden voor effectiviteit
Effectiviteit is een complex onderzoeksthema. In enge zin duidt het op doelbereiking,
ofwel de mate waarin vooraf gestelde beleidsdoelen zijn gerealiseerd. Zeker in het
geval van sociaal beleid speelt de meetbaarheid van gewenste doelen of resultaten vaak
een rol. Doelen of resultaten worden immers vaak geformuleerd als veranderingen in
bepaalde aspecten van de leefsituatie van burgers. De bepaling van doelbereiking vergt
dan al snel afzonderlijk vergaarde informatie. Tevens zijn de doelen van sociaal beleid
niet zelden vaag of zelfs helemaal niet omschreven. In brede zin gaat het bij effectiviteit
om de bijdrage van het beleid aan de doelbereiking: de doeltreffendheid. Was het doel
ook bereikt als er geen beleid was geweest, of was juist het gevoerde beleid verant-
woordelijk voor de bereikte doelen? Omdat in de sociale werkelijkheid het in het
algemeen (praktisch) onhaalbaar is om onderzoek (quasi-) experimenteel op te zetten,
vraagt het vaststellen van de doeltreffendheid van beleid om andere benaderingen.

In dit onderzoek wordt daarom ook naar zogenaamde noodzakelijke en faciliterende
voorwaarden voor effectief beleid gekeken. Als beleid niet aan deze voorwaarden 
voldoet, is de kans op beleidseffectiviteit gering. Indien beleid er wel aan voldoet,
impliceert dat nog niet dat beleid effectief is, maar is wel aan een aantal belangrijke
voorwaarden voldaan. In navolging van Fleurke et al. (1997) worden drie van dergelijke
voorwaarden voor effectiviteit onderscheiden: maatwerk, integrale beleidsvoering en
slagvaardigheid. Maatwerk is in algemene zin omschreven als het afstemmen van het
beleid op de eigen aard van het voorliggende geval of probleem (ibid.: 20). Eerder is
in dit verband over allocatieve doelmatigheid gesproken. Integrale beleidsvoering wordt
omschreven als ‘de onderlinge afstemming van beleid in verschillende sectoren ten
behoeve van de aanpak van een multidimensionaal maatschappelijk vraagstuk’ 
(ibid.: 30). Maatschappelijke problemen vragen vaak om beleid waarbij meerdere
beleidssectoren betrokken zijn. Afstemming en coördinatie zijn dan vereist om tot
effectief beleid te komen. Slagvaardigheid is te omschrijven als het tijdig en adequaat
reageren op maatschappelijke veranderingen of op veranderingen in de omstandig-
heden waarin doelstellingen gerealiseerd dienen te worden (ibid.: 45). Maatschappelijke
veranderingen kunnen nieuwe of bijgestelde beleidsdoelen vereisen, terwijl verande-
ringen in de beleidsomgeving de veronderstellingen bij het beleid kunnen ondergraven.

Participatie
Het tweede hoofdargument voor decentralisatie is zoals gezegd de participatie van
burgers. Hiervoor onderkennen Fleurke et al. (1997) twee indicatoren: de betrokken-
heid van politieke organen en de toegankelijkheid van het openbaar bestuur. Slechts
als democratisch gekozen organen daadwerkelijk een besluitvormende en controlerende
rol hebben, is het voor kiezers van belang hun invloed uit te oefenen op de samen-
stelling van deze politieke organen, dan wel zich tot deze organen te richten om directe
invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Toegankelijkheid wordt door Fleurke et al.
(ibid.: 65) opgevat als de mate waarin er mogelijkheden zijn voor directe invloedsuit-
oefening door individuele en georganiseerde burgers en maatschappelijke instellingen.
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Onderzoeksperspectief: actorenperspectief 
In beleidswetenschappelijk onderzoek is veelal de vraag aan de orde of de nadruk
wordt gelegd op de naar verwachting meest krachtige verklarende variabelen, dan
wel op de naar verwachting voor beleidsactoren meest manipuleerbare predictoren
(Bressers 1988: 270). De laatste optie impliceert dat niet naar een maximale verklaring
wordt gezocht. Vaststaande omgevingsfactoren kunnen een sterk verklarende kracht
hebben, maar worden desondanks slechts als achtergrondvariabelen meegenomen.
Simonis en Lehning (1987: 12-18) spreken in dit verband van het actorenperspectief, ook
wel de beleidsanalytische of subjectivistische benadering genoemd.6 In dit onderzoek
wordt, mede gegeven het uitgangspunt van de decentralisatieredenering, het actoren-
perspectief gehanteerd. Het doel is zogenoemde manipuleerbare beleidsvariabelen te
benoemen die van invloed zijn op de resultaten van beleid. 

Het actorenperspectief betekent tevens een keuze voor een instrumentele visie op beleid.
Hierin wordt beleid opgevat als een rationele ordening van doeleinden en middelen.
Er wordt uitgegaan van de opvatting dat de beleidsuitkomsten primair afhankelijk zijn
van het door lokale overheden geformuleerde beleid, en van de wijze waarop de beleids-
vorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie zijn vormgegeven. Lokaal beleid wordt
evenwel in het algemeen vormgegeven en uitgevoerd binnen de vigerende nationale
beleidskaders. Bovendien krijgt het gestalte in een sociale omgeving, die gevormd
wordt door allerlei soorten lokale, regionale, nationale en internationale factoren.
Het nationale beleid en de sociale omgeving staan niet centraal in het onderzoek naar
lokaal jeugdbeleid, maar zullen waar relevant in ogenschouw worden genomen.

1.4 Centrale onderzoeksvragen nader uitgewerkt

In paragraaf 1.1 zijn de centrale vragen van dit onderzoek aan de orde geweest. Die
hadden respectievelijk betrekking op de ontwikkeling van het lokale jeugdbeleid in
de tijd en op de samenhang tussen het gevoerde beleid en de verkregen resultaten. In
deze paragraaf zullen de beide centrale vragen nader worden uitgewerkt, in lijn met
het in paragraaf 1.3 uiteengezette onderzoekskader. Ook wordt aandacht besteed aan
een aantal kenmerken van gemeenten die geacht worden van invloed te zijn op het
gevoerde jeugdbeleid.

1.4.1 Lokaal jeugdbeleid in de tijd
De eerste vraag heeft betrekking op de ontwikkeling van het lokale jeugdbeleid in de
tijd en beoogt tot een monitor van het lokale jeugdbeleid te leiden. Dit deel van het
onderzoek is exclusief gericht op het gevoerde jeugdbeleid. Het doel is om verschui-
vingen in het gevoerde jeugdbeleid in kaart te brengen. In het onderzoeksmodel zijn
grofweg twee elementen in het jeugdbeleid onderscheiden: de beleidsinhoud en het
beleidsproces. Bij het beleidsproces wordt een nader onderscheid gemaakt tussen
beleidsvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Het beleid zal vooral beoor-
deeld worden op haar bijdrage aan de effectiviteit en op de mate waarin burgers, 
c.q. jeugdigen betrokken worden bij het beleid. In het onderzoek zijn daarmee de
volgende vragen aan de orde:
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1 In hoeverre hebben gemeenten een specifiek jeugdbeleid ontwikkeld?
In het eerdere scp-onderzoek naar lokaal jeugdbeleid (Gilsing 1999) is voor het bepalen
van de mate van ontwikkeling van het jeugdbeleid een maat geconstrueerd. In deze
maat – in het eerdere onderzoek ‘staat van het jeugdbeleid’ genoemd – zijn een aantal
aspecten van het jeugdbeleid betrokken. Er wordt gekeken naar de formulering van een
specifiek, categoraal jeugdbeleid, naar de mate van integraliteit van dat beleid, en naar
de aandacht voor het in kaart brengen van beleidseffecten. De staat van het jeugdbeleid
wordt ook in dit onderzoek onderzocht, wat het mogelijk maakt de veranderingen
sinds 1998 in kaart te brengen. 

2 In welke mate is er in het lokale jeugdbeleid sprake van maatwerk, dat wil
zeggen op de lokale situatie toegespitst beleid?

Een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen spreken van maatwerk is dat het beleid
tussen gemeenten verschilt. De lokale omstandigheden en de leefsituatie van de jeugd
verschilt immers per gemeente (zie Gilsing 1999: 27-36). Het is daarom van belang de
inhoud van het lokale jeugdbeleid nader te beschouwen: ligt de nadruk op algemeen
jeugdbeleid, op (gericht) preventief beleid, of op curatief en repressief beleid? Wat zijn
de prioriteiten in het jeugdbeleid? Welke leeftijdsgroepen krijgen de aandacht? De vraag
naar maatwerk krijgt daarnaast aandacht bij het onderzoek naar het proces van beleids-
vorming. Verondersteld wordt dat het betrekken van andere actoren in het proces van
beleidsvorming bijdraagt aan de vorming van beleid dat op de lokale situatie is toege-
sneden, omdat het leidt tot de vergaring van meer lokaalspecifieke beleidsrelevante
informatie. Tot slot is aan betrokken actoren de vraag voorgelegd in hoeverre zij van
mening zijn dat het beleid als maatwerk is te typeren.

3 In hoeverre is het lokaal jeugdbeleid te typeren als integraal?
Integrale beleidsvoering is een belangrijke voorwaarde voor effectief beleid. Integrale
beleidsvoering is in dit onderzoek geoperationaliseerd door de mate van samenwerking
tussen wethouders, tussen ambtenaren, de mate waarin gemeenten de samenwerking
met en tussen instellingen trachten te reguleren, en de breedte van het jeugdbeleid.
Daarnaast is de mate waarin integrale beleidsvoering kan worden gerealiseerd in sterke
mate afhankelijk van de sturende rol die de gemeente in het jeugdbeleid op zich neemt.
Daarom wordt in dit onderzoek op de sturende rol van gemeenten in het jeugdbeleid
ingegaan: zijn er netwerken rond het jeugdbeleid geformeerd en welke sturingsinstru-
menten hanteren de gemeenten? Dragen de netwerkvorming en de gehanteerde 
sturingsinstrumenten bij aan een integrale beleidsvoering, c.q. vergroten zij de kansen
daarop?

4 In hoeverre is het lokaal jeugdbeleid te typeren als slagvaardig?
De slagvaardigheid van actoren die betrokken zijn bij het jeugdbeleid wordt onder meer
bepaald door de wijze waarop zij onderling samenwerken. De vraag is of de samen-
werkingsrelaties zijn georganiseerd – netwerkvorming – op een wijze die slagvaardig
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optreden mogelijk maakt. De potentie om slagvaardig op te kunnen treden is ook
afhankelijk van de mate van beleidsvrijheid die uitvoerende actoren genieten. Is hun
handelingsvrijheid nihil, of hebben zij ruime bevoegdheden om op ontwikkelingen
in te spelen? Tot slot kan tussentijdse evaluatie van beleid ertoe bijdragen dat beleids-
doelen, als de omstandigheden dat vereisen, tijdig worden bijgesteld.

5 In welke mate zijn politieke organen betrokken bij het lokale jeugdbeleid?
Deze betrokkenheid is van belang omdat het bij zou dragen aan de participatie van
burgers. Omdat deze bijdrage langs indirecte weg verloopt, krijgt dit punt in het
onderzoek zijdelings aandacht. Een van de aspecten van sturing waar naar gekeken
wordt, is de politieke sturing van het jeugdbeleid. Het is vanuit dit perspectief dat de
betrokkenheid van politieke organen wordt benaderd.

6 In hoeverre is het lokaal bestuur toegankelijk voor overige maatschappelijke
actoren, in het bijzonder jeugdigen, als het gaat om lokaal jeugdbeleid?

Jeugd is de primaire doelgroep van het lokale jeugdbeleid – soms is het beleid ook op
opvoeders gericht. Voor het realiseren van maatwerk is het van belang dat de jeugd
gehoord wordt bij de vorming en uitvoering van het jeugdbeleid. Overigens wordt
participatie van jeugdigen in het jeugdbeleid ook om andere redenen van belang geacht
(De Winter 1995; Gilsing 2001; Zeijl et al. 2003). In het nationale jeugdbeleid wordt
gesteld dat het belangrijk is beleid samen met de jeugd te maken, en niet over hun
hoofden heen (bans 1999, 2001). De participatie van andere maatschappelijke actoren,
zoals instellingen en maatschappelijke organisaties komt aan de orde bij de sturende rol
van gemeenten, en in het bijzonder de vorming van beleidsnetwerken en de processen
van beleidsvorming en -uitvoering.  

Samengevat zijn in dit deel van het onderzoek de volgende beleidsaspecten aan de orde:
de mate van beleidsontwikkeling, de beleidsinhoud, het betrekken van jeugd bij beleid,
en sturing door de gemeente, waarbij het gaat om netwerkvorming en sturing en 
sturingsinstrumenten in beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie (zie tabel 1.1). 
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Tabel 1.1 Onderzoeksvragen monitorfunctie en vertaling in onderzoeksthema’s

onderzoeksvraag onderzoeksthema

ontwikkeling van beleid staat van het jeugdbeleid

maatwerk inhoud jeugdbeleid (accenten, prioriteiten)
beleidsvorming (betrokkenheid maatschappelijke actoren)
beoordeling actoren

integraliteit staat van het jeugdbeleid (bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, 
samenwerking met/tussen instellingen, breedte van jeugdbeleid)
sturing gemeente (netwerkvorming en sturingsinstrumenten)

slagvaardigheid sturing gemeente (netwerkvorming, beleidsvrijheid in uitvoering, 
evaluatie)

betrokkenheid politieke organen sturing gemeente

toegankelijkheid lokaal bestuur voor jeugdigen: betrekken van jeugd
voor overige actoren: sturing gemeente (netwerkvorming, betrokkenheid
maatschappelijke actoren in beleidsvorming en -uitvoering)

1.4.2 Lokaal jeugdbeleid en de resultaten
Met de evaluatiefunctie van het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in de relatie
tussen het gevoerde jeugdbeleid en de bereikte resultaten. Om uitspraken te kunnen
doen over deze relatie is het dus in de eerste plaats vereist inzicht te hebben in de
resultaten van het beleid. In het als onderzoekskader fungerende scp-onderzoeks-
programma wordt de term beleidsuitkomsten gebruikt als een verzamelbegrip voor
verschillende manieren waarop tegen de resultanten van beleid kan worden aangekeken.
Er worden drie typen beleidsuitkomsten onderscheiden: (maatschappelijke) effecten
van beleid, waardering van beleid door (groepen van) burgers, en beoordeling van het
beleid door betrokken actoren. Deze worden hieronder nader toegelicht en voorzien
van een onderzoeksvraag.

1 Hoe hebben de scores op voor het jeugdbeleid relevante output- en outcome-
indicatoren zich ontwikkeld in de periode sinds 1998?

Output-indicatoren hebben betrekking op de prestaties van betrokken beleidsactoren,
terwijl outcome-indicatoren bepaalde aspecten van het uiteindelijk te beïnvloeden
object weerspiegelen, in het geval van sociaal beleid meestal aspecten van de leefsituatie
van individuen of groepen. Door de meting van indicatoren op verschillende tijdstippen
is het mogelijk ontwikkelingen in de tijd aan te geven. In de onderzoeksvraag wordt
1998 als het eerste tijdpunt gedefinieerd. Deze keuze vloeit voort uit het feit dat het
scp-onderzoek naar lokaal jeugdbeleid in dat jaar is gestart, en er vanaf 1998 dus
gegevens over het gevoerde beleid beschikbaar zijn.
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2 Hoe beoordelen jeugdigen het jeugdbeleid van de gemeente waarin zij 
woonachtig zijn? 

Het gaat om de waardering van beleidsprogramma’s en/of beleidsmaatregelen, of het
ontbreken daarvan, door groepen waarop het beleid gericht is. Die waardering is
gebaseerd op een (individuele) evaluatie van de outcomes en outputs van het politieke
systeem. Vedung (1997) spreekt in dit verband van het cliëntgerichte evaluatiemodel.

3 Hoe beoordelen bij het jeugdbeleid betrokken actoren het jeugdbeleid van de
gemeente waar zij een rol in spelen?

Het gaat hier om de intersubjectieve beoordeling van beleid door bij beleidsvorming,
-uitvoering en -evaluatie betrokken actoren. Het betreft een inschatting door betrokken
actoren van het geformuleerde beleid en de beleidseffecten in termen van outcomes
en outputs. 

4 Is het mogelijk de in dit onderzoek onderscheiden aspecten van het gevoerde
jeugdbeleid samen te vatten in een beperkt aantal beleidskenmerken en/of 
beleidstypen? Zo ja, op welke wijze?

Naast gegevens over resultaten zijn gegevens over het gevoerde beleid noodzakelijk
om uitspraken te doen over de relatie tussen beleid en resultaten. De informatie over
het gevoerde beleid kan geput worden uit het deel van het onderzoek in het kader van
de monitorfunctie (zie § 1.4.1). In dat deel van het onderzoek komen een aantal aspecten
van beleid aan bod waarvan verondersteld wordt dat zij een positieve invloed (kunnen)
hebben op de effectiviteit van beleid. De verschillende beleidsaspecten zullen daartoe
moeten worden gereduceerd tot een beperkt aantal handzame kenmerken van het
gevoerde beleid. De toonzetting van de vraag geeft nadrukkelijk aan dat het hierbij gaat
om een exploratieve werkwijze. Bezien moet worden of het mogelijk is de beleids-
aspecten op een zinvolle wijze samen te vatten, en zo ja, hoe.

1.4.3 Lokaal jeugdbeleid en verschillen tussen gemeenten
Een belangrijk element uit de decentralisatieredenering is dat als decentrale overheden
over grote beleidsvrijheid beschikken zij het beleid af zullen stemmen op de lokale
situatie en problematiek. Een gemeente met grote groepen jeugd met verhoogd risico
op uitval zal een ander beleid voeren dan een gemeente waarin er geen problemen zijn
met de jeugd. In dit onderzoek wordt met dergelijke verschillen tussen gemeenten
rekening gehouden. Bij de selectie van onderzoeksgemeenten is namelijk rekening
gehouden met de stedelijkheid en de sociaal-economische status van gemeenten. In
het vorige onderzoek is uitgebreid aangetoond dat met de stedelijkheid ook de omvang
van de groep kwetsbare jeugd toeneemt. Daarnaast blijkt de sociaal-economische status
van gemeenten samen te hangen met de omvang van deze groep (Gilsing 1999: 27-36).
Stedelijkheid en sociaal-economische status zijn beide relevante indicatoren voor de
omvang van de groep kwetsbare jeugd. Deze twee indicatoren hangen onderling
beperkt samen.
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De verwachting is dat in meer stedelijke gemeenten het jeugdbeleid verder ontwikkeld
is, en meer gericht preventief en curatief van aard zal zijn dan in minder stedelijke
gemeenten. Deze verwachting is niet alleen gestoeld op de grotere omvang van de
problematiek, maar ook op de grotere omvang van zowel het politiek bestuur als het
ambtelijk apparaat. Deze – ook gerelateerd aan het inwoneraantal – grotere omvang
van het politiek bestuur en het ambtenarenapparaat heeft te maken met de financiële
toerusting van gemeenten door de centrale overheid. Bij de verdeling van middelen uit
het gemeentefonds wordt sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet 1997
onder meer rekening gehouden met de sociale structuur van gemeenten: gemeenten
met een zwakke sociale structuur krijgen een relatief hoge uitkering uit het gemeente-
fonds. In principe hebben gemeenten met een zwakke sociale structuur daardoor
meer bestuurlijke hulpbronnen tot hun beschikking dan sociaal sterkere gemeenten,
waardoor zij ook in staat zijn een grotere bestuurskracht te ontwikkelen. Bovendien
wordt met het grotestedenbeleid een aantal steden met specifiek stedelijke problemen
extra toegerust om hun sociale problematiek aan te pakken.

Een vraag die vaak gesteld wordt, is of een eventueel aangetroffen verband tussen de
mate waarin het beleid van gemeenten is ontwikkeld en de stedelijkheid van gemeenten
erop duidt dat meer stedelijke gemeenten inspelen op de grotere sociale problematiek.
Is het niet vanzelfsprekend dat deze gemeenten meer beleid ontwikkeld hebben, gezien
de omvang van hun bestuurlijke hulpbronnen? Beide vragen dienen bevestigend te
worden beantwoord. Meer stedelijke gemeenten, die doorgaans te maken hebben met
een grotere sociale problematiek, hebben vaak meer beleid ontwikkeld, wat mede
verklaard wordt door de grotere beschikbaarheid van bestuurlijke hulpbronnen. Die
hulpbronnen worden hen echter in vergelijking met minder stedelijke gemeenten
ruimschoots toebedeeld, omdat de financieringssystematiek rust op de veronderstelling
dat zij deze hulpbronnen, gezien de omvangrijker problemen, meer nodig hebben.
De verwachting dat meer stedelijke gemeenten meer beleid ontwikkelen, is daarom
in overeenstemming met de gedachte die aan de financiële toerusting van gemeenten
ten grondslag ligt. 

1.5 Opbouw van het rapport

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de opzet van het onderzoek, op de gebruikte
methoden en op het verloop van het onderzoek. Daarna komen de twee centrale
onderzoeksvragen in twee afzonderlijke delen aan de orde.

In het eerste deel staat de monitorfunctie van het onderzoek centraal. Per hoofdstuk
worden de verschillende aspecten van het lokale jeugdbeleid behandeld. In hoofdstuk 3
wordt ingegaan op de staat van het jeugdbeleid. In hoofdstuk 4 staat de inhoud van
het beleid centraal. In hoofdstuk 5 wordt de vraag gesteld wat gemeenten doen om de
jeugd bij het jeugdbeleid te betrekken. In hoofdstuk 6 komt de gemeentelijke sturing
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van het jeugdbeleid aan de orde. Hoofdstuk 7 vormt een intermezzo tussen de twee
delen. In dit hoofdstuk wordt getracht tot een typologie van het jeugdbeleid te komen,
die vervolgens in het tweede deel gebruikt kan worden ten behoeve van de evaluatie-
functie van het onderzoek.

Die evaluatiefunctie staat centraal in het tweede deel van het onderzoek. In hoofdstuk 8
worden de resultaten van het jeugdbeleid beoordeeld door relevante beleidsactoren,
en wordt ingegaan op de relatie tussen die oordelen en kenmerken van het gevoerde
beleid. In hoofdstuk 9 worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar
beleidseffecten, of beter: de output- en outcome-indicatoren. Ook deze resultaten zullen
worden gekoppeld aan de kenmerken van beleid. Hoofdstuk 10 handelt over de oordelen
van jongeren over het jeugdbeleid van hun gemeente.

Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 11 waarin de belangrijkste bevindingen
worden samengevat en waarin getracht zal worden een antwoord op de centrale vragen
te formuleren. In hoofdstuk 11 zijn de bevindingen en conclusies onderwerp van nadere
beschouwing, op basis waarvan ook enige aanbevelingen voor beleid zullen worden
geformuleerd. 
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Noten

1 Deze paragraaf is grotendeels ontleend aan Gilsing et al. (1999).
2 De hoofdargumenten voor decentralisatie zijn ontleend aan Denters 

(1989: 324-326). Denters spreekt van argumenten voor een zelfstandig, demo-
cratisch gemeentebestuur. De argumenten voor overheveling van taken en
bevoegdheden naar zelfstandige, democratische overheden komen in wezen
overeen met argumenten voor een krachtige positie van zelfstandige, democra-
tische lokale overheden in de staatsinrichting. Deze argumenten zijn daarom
ook toepasbaar op de overheveling van (beleids)taken en bevoegdheden van de
centrale overheid naar lagere overheden. Het gaat dan niet om de vraag óf zelf-
standige, democratische gemeenten wenselijk zijn, maar om de vraag hoe
omvangrijk het takenpakket van dergelijke gemeenten zou moeten zijn. De
genoemde argumenten zijn ook van toepassing op decentralisatie naar andere
schaalniveaus dan het gemeentelijke.

3 Ook in de bestuurlijke praktijk spelen met name het doelmatigheids- en partici-
patieargument een rol, waarbij beide elkaar kunnen versterken. Ook het machts-
evenwichtargument wordt evenwel soms genoemd (zie bijvoorbeeld tk 1992/1993:
11). Zo worden in de in 1980 verschenen Decentralisatienota van de regering als
voordelen van decentralisatie genoemd: de mogelijkheid tot maatwerk, betere
toegankelijkheid voor de burger, efficiency, betere beheersbaarheid en effecti-
viteit, vrijheid en variatie, en meer democratische invloed van burgers op concrete
voorzieningen (tk 1980/1981). In het rapport van de commissie-Franssen uit 1993
worden in grote lijnen dezelfde overwegingen genoemd (tk 1992/1993: 42-43).
In een bijlage van dit rapport worden de overwegingen als volgt samengevat
(tk 1992/1993: 95): ‘Decentralisatie wordt vaak aangeprezen als het middel bij
uitstek om de publieke besluitvorming van haar bureaucratische ballast en haar
onsamenhangend karakter te ontdoen. De lokale (en onder voorwaarden regionale
en provinciale) democratie zouden borg staan voor politieke betrokkenheid en
een grotere doelmatigheid.’ Er wordt gestreefd naar meer maatwerk en diversiteit
op een zo laag mogelijk bestuurlijk niveau vanuit de veronderstelling dat het op
decentraal niveau eenvoudiger is voor samenhang in beleid te zorgen. Ook Fleurke
et al. (1997: 9) stellen dat het decentralisatiebeleid van het ministerie van Binnen-
landse Zaken op twee noties is gestoeld. In de eerste plaats een notie die samen-
hangt met het participatieargument: versterking van de lokale democratie, toe-
gankelijkheid van het bestuur en verkleining van de afstand tussen bestuur en
bestuurden. In de tweede plaats is er de notie die aansluit bij het doelmatig-
heidsargument: decentralisatie vormt (ten dele) een oplossing voor een aantal
problemen in het functioneren van het openbaar bestuur, zoals verkokering,
onvoldoende uitvoeringsgerichtheid en gebrek aan maatwerk.

4 In dit onderzoek worden bestuurskundige omschrijvingen van beide begrippen
gehanteerd. Deze wijken af van de economische definities die het scp gebruikt
in bijvoorbeeld productiviteitsonderzoek (zie Eggink en Blank 2001: 31-32). 

5 Een tweede functie van participatie is de educatieve functie. Door de kleinschalig-
heid van de gemeentepolitiek wordt in deze zin vaak gesproken van de gemeente
als leerschool van de democratie (zie bijvoorbeeld Castenmiller 1994: 2).
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6 Simonis en Lehning (1987: 12-18) stellen deze tegenover het waarnemers-
perspectief, waarin beleid als sociaal verschijnsel opgevat wordt. In het waar-
nemersperspectief ligt, in tegenstelling tot in de actorenbenadering, de nadruk
niet zozeer op de vraag hoe de werkelijkheid gemanipuleerd kan worden, als
wel op vragen die voortvloeien uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Er is
meer aandacht voor het historisch en cultureel bepaalde karakter van beleid;
prescriptie speelt in principe geen rol.
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2 Onderzoeksopzet en -verantwoording

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet van het onderzoek en op de gehanteerde
methoden. Tevens wordt per onderdeel verantwoord hoe het onderzoek verlopen is.
In paragraaf 2.2 komt het onderzoek naar het gevoerde jeugdbeleid aan de orde. Daarna
zullen we in paragraaf 2.3 ingaan op de gehanteerde methoden bij het onderzoek naar
de beleidsuitkomsten en het verloop daarvan. In de slotparagraaf 2.4 wordt de opzet
van het volledige onderzoek nog eens schematisch weergegeven.

2.2 Onderzoek naar lokaal jeugdbeleid

In het onderzoek naar lokaal jeugdbeleid zijn twee sporen gevolgd. Het eerste is een
meer kwantitatief spoor, dat is ingezet bij de aanvang van het scp-onderzoek naar
lokaal jeugdbeleid in 1999 en dat voortkomt uit het onderzoeksprogramma Lokaal
sociaal beleid. In dit kwantitatieve onderzoek naar lokaal jeugdbeleid wordt gewerkt
met een gestratificeerde, representatieve steekproef van 72 gemeenten.1 Het tweede
spoor is kwalitatief van aard. Hierbij is in negen van de 72 steekproefgemeenten nader
onderzoek gedaan naar het lokale jeugdbeleid. Hieronder worden beide sporen nader
toegelicht.

Kwantitatief beleidsonderzoek
Uitgangspunt in de steekproef was dat recht wordt gedaan aan de verscheidenheid in
omvang en intensiteit van de sociale problematiek tussen gemeenten, omdat verwacht
mag worden dat de omvang en aard van de problematiek van invloed is op het gevoerde
beleid. De steekproef is daarom gestratificeerd naar de stedelijkheid en sociaal-
economische status van gemeenten.2

In 1998 zijn in de (toen nog) 74 onderzoeksgemeenten de ambtelijke sleutelinfor-
manten jeugdbeleid benaderd met behulp van een gestructureerde vragenlijst, die voor
een belangrijk deel de beleidsinhoud en in mindere mate het beleidsproces betrof. In
dat jaar zijn 71 interviews gehouden, wat neerkomt op een responspercentage van 96%.
In 2002 zijn de ambtelijke sleutelinformanten opnieuw benaderd, ditmaal met een
schriftelijke vragenlijst. Deze lijst bevatte voor een deel dezelfde vragen als in 1998, maar
was meer dan in 1998 gericht op het beleidsproces, en dan met name op de sturende
rol van gemeenten. In 2002 zijn uiteindelijk 60 van de 72 vragenlijsten geretourneerd
(83%).

Daarnaast zijn zowel in 1998 als in 2002 de voor het jeugdbeleid relevante beleids-
documenten geanalyseerd op een aantal concrete punten. Op deze punten werden de
gemeenten ‘gescored’. Van 1998 zijn in totaal van 67 gemeenten de resultaten van deze
documentanalyse bekend. In 2002 is hetzelfde gedaan, maar dan alleen voor de 
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36 gemeenten die sinds 1998 nieuwe, voor het jeugdbeleid relevante kader- of strate-
gische nota’s hebben opgesteld. Als gemeenten geen nieuwe nota hadden uitgebracht
in de periode van 1998 tot 2002, werden de resultaten van 1998 ook voor het jaar
2002 gebruikt.

Kwalitatief beleidsonderzoek
Naast het meer kwantitatieve onderzoek in alle steekproefgemeenten, is in het onder-
zoek naar lokaal jeugdbeleid ook nadrukkelijk voor een kwalitatief spoor gekozen. In
het onderzoek van 1999 is het beleid van de steekproefgemeenten ingedeeld op basis van
een typologie die bestond uit drie beleidstypen. In de eerste plaats waren er gemeenten
met een interactief beleidstype: een relatief ver ontwikkeld jeugdbeleid, met een relatief
hoog niveau van voorzieningen voor de jeugd en een beleid dat relatief sterk gericht
was op het betrekken van de jeugd. In de tweede plaats werd het actieve beleidstype
onderscheiden: een redelijk ver ontwikkeld jeugdbeleid, een wat meer dan gemiddeld
voorzieningenniveau, en een beleid dat beperkt gericht is op het betrekken van jeugd.
In het derde beleidstype – passief beleid – is het beleid zeer beperkt ontwikkeld, is het
voorzieningenniveau relatief laag en wordt de jeugd zeer beperkt bij het beleid betrok-
ken. Voor ieder beleidstype zijn drie gemeenten geselecteerd, waarbij ook rekening is
gehouden met achtergrondkenmerken van gemeenten, zoals stedelijkheid, omvang
en sociaal-economische status. In deze negen gemeenten is in de periode tussen de
twee kwantitatieve onderzoeken van 1999 en 2002 meer diepgaand onderzoek verricht
naar het lokale jeugdbeleid. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de negen
gemeenten (zie ook box 2.1).

Tabel 2.1 Overzicht onderzoeksgemeenten kwalitatief onderzoek

beleidstype stedelijkheidsklasse inwoners 1/1/99 GSB-gemeente

Utrecht interactief zeer sterk 232.718 G4
Spijkenisse interactief sterk 71.831 nee
Leiden interactief zeer sterk 117.389 G21
Culemborg actief matig 24.452 nee
Vlissingen actief sterk 44.530 nee
Groningen actief zeer sterk 171.193 G21
Voorburg passief zeer sterk 38.549 nee
Heeze-Leende passief weinig 15.306 nee
Appingedam passief weinig 12.235 nee

Bron: Gilsing (1999)

In de loop van 2000 is in deze gemeenten het kwalitatieve deel van het onderzoek
verricht. Er is gesproken met de voor het jeugdbeleid verantwoordelijke wethouders
en – afzonderlijk – met de ambtelijke sleutelinformanten. In totaal zijn er dus achttien
interviews gehouden. Het doel daarvan was om een meer diepgaand inzicht te ver-
krijgen in de prioriteiten in het jeugdbeleid, en in de wijze waarop de gemeenten het
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samenwerkingsproces met andere actoren trachtten te sturen.3 De interviews waren
semi-gestructureerd van opzet: er werd met een item-lijst gewerkt. Alle interviews
zijn uitgewerkt in verslagen. 

Daarnaast is in elk van deze gemeenten gesproken met vertegenwoordigers van
uitvoerende instellingen. In elke gemeente is getracht een interview te houden met
een vertegenwoordiger van een Bureau Jeugdzorg, een vertegenwoordiger van een bij
het 0- tot 6-jarigenbeleid betrokken instelling, een vertegenwoordiger van het basis-
onderwijs en een vertegenwoordiger van een welzijnsinstelling betrokken bij het jeugd-
en jongerenwerk. De keuze van de instellingen werd voor een belangrijk deel bepaald
door de speerpunten van het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (bans 1999). Ook in deze
semi-gestructureerde interviews werd met item-lijsten gewerkt, die per type instelling
verschilden. In de interviews met de instellingen stonden steeds de inhoud en een aantal
procesmatige aspecten van het lokaal jeugdbeleid centraal, vanzelfsprekend benaderd
vanuit het perspectief van de betreffende instelling. Uiteindelijk zijn 35 van de 36 inter-
views gehouden die in deze negen gemeenten waren gepland.

Bovendien zijn de voor het jeugdbeleid relevante en beschikbare beleidsdocumenten
in deze gemeenten op meer diepgaande wijze geanalyseerd dan bij de documentanalyse
in het kwantitatieve onderzoeksdeel het geval was. Deze documentanalyse is gebruikt
om de interviewresultaten in een kader te plaatsen en te verdiepen.

In dit rapport wordt het kwalitatieve onderzoeksmateriaal gebruikt om de meer
kwantitatieve beschrijvingen van de ontwikkelingen in het jeugdbeleid (de hoofd-
stukken 3 t/m 6) te ondersteunen en illustreren. Daarbij past nogmaals de opmerking
dat het kwalitatieve materiaal dateert uit 2000 en daarmee minder actueel is dan de
kwantitatieve onderzoeksgegevens. Ter illustratie is het materiaal daardoor evenwel
niet minder bruikbaar.
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Box 2.1 Typering onderzoeksgemeenten kwalitatief onderzoek

Appingedam

De gemeente Appingedam behoort tot de weinig stedelijke gemeenten. Ze had in 1999
ruim 12.000 inwoners, waarvan bijna 30% 0-25-jarigen. Van het totaal aantal inwoners
is 4,6% van niet-westerse allochtone afkomst. 27% van de basisschoolleerlingen
behoort tot de gewichtenleerlingen.4 Het gaat om ongeveer evenveel 1,90-leerlingen
als 1,25-leerlingen. Al deze kinderen hebben ouders die een laag beroeps- en oplei-
dingsniveau hebben. Appingedam kent relatief veel huishoudens met een laag inko-
men en ook relatief veel eenoudergezinnen met een laag inkomen. De gemeente is in
het onderzoek van 1998 getypeerd als een gemeente met een passief jeugdbeleid: een
relatief laag voorzieningenniveau, een weinig ontwikkeld jeugdbeleid en weinig aan-
dacht voor het betrekken van de jeugd bij het lokale jeugdbeleid. 
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Vervolg Box 2.1 Typering onderzoeksgemeenten kwalitatief onderzoek

Culemborg

Culemborg telde in 1999 rond de 25.000 inwoners en behoort tot de klasse ‘matig 
stedelijk’. Ruim eenderde van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Bijna 20% van de
bevolking is van allochtone afkomst, waarvan 11% van niet-westerse afkomst. Vooral
Marokkanen vormen een relatief groot deel van de bevolking. Het aandeel 1,25-leerlingen
in het basisonderwijs is met 8% relatief laag, terwijl het aandeel van 1,90-leerlingen met
19% relatief hoog is. Het percentage huishoudens met kinderen en een laag inkomen
is ongeveer gelijk aan het landelijke percentage. De gemeente Culemborg had in 1998
een relatief ver ontwikkeld jeugdbeleid en werd gerekend tot de ‘actieve’ gemeenten.
De doelstellingen van het beleid waren weliswaar algemeen geformuleerd, maar er was
sprake van een relatief sterke integrale beleidsvoering. Aan de participatie van jeugd
werd iets meer dan gemiddeld aandacht besteed. Het voorzieningenniveau bleef achter
en lag onder het landelijk gemiddelde. 

Groningen

Groningen is een zeer sterk stedelijke gemeente, waar in 1999 zo’n 175.000 mensen
woonden. Het percentage 0- tot 25-jarigen is bijna 37%. Dit is relatief hoog, zeker
gezien de stedelijkheidsklasse. Er wonen relatief veel Antillianen en Surinamers in
Groningen. Het aandeel allochtonen in de bevolking is voor een grote stad echter
klein, wat zich vertaalt in een relatief laag percentage 1,90-leerlingen in het basis-
onderwijs. In totaal behoort 28% van de leerlingen in het basisonderwijs tot de
gewichtenleerlingen. De gemeente kent, rekening houdend met de stedelijkheid, een
hoog aandeel huishoudens met lage inkomens. Het gemeentelijk jeugdbeleid was in
1999 behoorlijk ontwikkeld, maar jong. In de nota van 1999 zijn veel beleidsvoornemens
opgenomen, waarvan een deel pas in latere jaren uitgevoerd zal worden. Het beleid is
deels uitgewerkt in kwantitatieve en deels in kwalitatieve doelstellingen. De mate van
integraliteit was hoog en er was veel aandacht voor regievoering. Op het gebied van het
betrekken van jeugd scoorde de gemeente iets boven het gemiddelde. Het voorzieningen-
niveau was hoog, wat samenhangt met de centrumfunctie van de stad. Groningen was
in 1999 te typeren als actieve gemeente.

Heeze-Leende

Heeze-Leende is een weinig stedelijke gemeente en telde in 1999 15.306 inwoners.
30% van de bevolking van Heeze-Leende is jonger dan 25 jaar. De gemeente heeft weinig
gewichtenleerlingen en een laag aantal huishoudens met een laag inkomen. Er wonen
nauwelijks niet-westerse allochtonen. Het jeugdbeleid is in het vorige onderzoek getypeerd
als passief: een laag voorzieningenniveau en een weinig ontwikkeld jeugdbeleid waar-
bij weinig wordt gedaan aan het betrekken van de jeugd.
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Vervolg Box 2.1 Typering onderzoeksgemeenten kwalitatief onderzoek

Leiden

De gemeente Leiden had in 1998 het meest ontwikkelde jeugdbeleid van de negen in
het kwalitatieve onderzoek betrokken gemeenten. Het beleid strekte zich uit over een
groot aantal voor jeugd relevante beleidssectoren, er was relatief veel aandacht voor
effectmeting en er vond relatief veel interne en externe afstemming van het beleid plaats.
De jeugd werd er meer dan gemiddeld bij het beleid betrokken en het voorzieningen-
aanbod voor jeugdigen was hoog. Leiden behoort tot de zeer sterk stedelijke gemeenten.
In 1999 woonden er 117.389 mensen. Eenderde daarvan was jonger dan 25 jaar. Ongeveer
12% van de Leidse bevolking is van niet-westerse allochtone afkomst. Er zijn, gelet op
stedelijkheidsklasse, relatief weinig gewichtenleerlingen in Leiden. Ook zijn er, rekening
houdend met de stedelijkheidsklasse, minder dan gemiddeld huishoudens met een
laag inkomen.

Spijkenisse

Spijkenisse behoorde in 1998 tot de gemeenten met een interactief beleidstype. Het
beleid was er relatief ver ontwikkeld – uitgewerkt in kwalitatieve doelstellingen en
daaraan gekoppelde beleidsmaatregelen – , er werd veel gedaan om de jeugd bij het
beleid te betrekken, en het voorzieningenniveau was er bovengemiddeld. In 1999
woonden er ruim 70.000 mensen. Ruim eenderde daarvan bestond uit mensen jonger
dan 25 jaar. 11% van de bevolking heeft een niet-westerse allochtone afkomst. Het
grootste deel hiervan bestaat uit Surinamers en Antillianen.
Spijkenisse behoort tot de sterk stedelijke gemeenten. In vergelijking met andere sterk
stedelijke gemeenten heeft Spijkenisse veel gewichtenleerlingen, zowel 1,25-leerlingen
als 1,90-leerlingen. Het percentage huishoudens met een laag inkomen is gemiddeld.

Utrecht

De gemeente Utrecht had in 1999 232.718 inwoners, waarvan ruim eenderde jonger was
dan 25 jaar. Utrecht behoort tot de zeer sterk stedelijke gemeenten. Er zijn relatief erg
veel gewichtenleerlingen, met name 1,90-leerlingen, dus leerlingen waarvan de ouders
én een laag beroeps- en opleidingsniveau hebben én behoren tot één van de erkende
minderheidsgroeperingen. Ongeveer 19% van de bevolking van de gemeente Utrecht
is van niet-westerse allochtone afkomst. Het percentage huishoudens met een laag
inkomen is ongeveer gemiddeld vergeleken met andere gemeenten in deze stedelijk-
heidsklasse. Utrecht is in het vorige onderzoek naar lokaal jeugdbeleid geplaatst bij
de gemeenten met een interactief beleidstype. Dat wil zeggen dat in deze gemeente
het voorzieningenniveau hoog is, het jeugdbeleid er ver is ontwikkeld en de jeugd in
sterke mate wordt betrokken bij het jeugdbeleid.



2.3 Onderzoek naar beleidsuitkomsten

Onderzoek naar beleidseffecten
Ten behoeve van het onderzoek naar de effecten van beleid is in 2002 gepoogd om voor
de 72 onderzoeksgemeenten cijfers voor zowel 1998 als 2001 op een aantal voor het
jeugdbeleid relevante output- en outcome-indicatoren te verzamelen. Voor een deel
konden deze gegevens worden betrokken uit centrale registraties, maar voor het
grootste deel van de indicatoren vormden gemeenten en lokale instellingen de lever-
ancier. Omdat voorzien was dat het verzamelen van gegevens bij gemeenten moeizaam
zou kunnen verlopen, vanwege beperkte beschikbaarheid en het gebruik van uiteen-
lopende definities, is voor dit deel van het onderzoek in vijf gemeenten een pilot-study
uitgevoerd. Deze pilot-study leidde ertoe dat een van de indicatoren van de lijst ver-
wijderd moest worden, en tot het inzicht dat het voor geen van de indicatoren mogelijk
was een uitsplitsing te maken naar bepaalde subgroepen van de populatie jeugdigen,
behalve op basis van leeftijd. Voor het overige leverde de pilot-study geen noemens-
waardige problemen op, zodat werd besloten opdracht te geven voor de uitvoering
van het onderzoek in de overige 67 gemeenten. 

24 Onderzoeksopzet en verantwoording
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Vlissingen

Vlissingen is een sterk stedelijke gemeente. Naar aanleiding van het vorige onderzoek
is het jeugdbeleid getypeerd als actief: een redelijk voorzieningenniveau, vooral wat
betreft algemeen preventieve voorzieningen, en een meer dan gemiddeld ontwikkeld
jeugdbeleid, waarin jeugdigen echter maar in beperkte mate betrokken worden. De
gemeente Vlissingen had in 1999 bijna 45.000 inwoners, waarvan ongeveer 30% bestond
uit kinderen en jongeren tot 25 jaar. Ruim 20% van de Vlissingers is van niet-westerse
allochtone afkomst. Er zijn relatief veel 1,25- en 1,90-gewichtenleerlingen. Het percentage
huishoudens met een laag inkomen is wat hoger dan gemiddeld in deze stedelijkheids-
klasse. 

Voorburg

De gemeente Voorburg is een zeer sterk stedelijke gemeente. Ze had in 1999 een kleine
40.000 inwoners. Van de gemeentebevolking is 23% van niet-westerse afkomst. Het
gaat met name om Surinamers. Er zijn relatief weinig gewichtenleerlingen. Ook zijn er
relatief weinig huishoudens met een laag inkomen. Het jeugdbeleid was in 1998 te
typeren als passief. Er was een lager dan gemiddeld voorzieningenniveau, een weinig
ontwikkeld jeugdbeleid en er werd weinig gedaan aan het betrekken van de jeugd. Per
01-01-02 is de gemeente Voorburg officieel gefuseerd met de gemeente Leidschendam
tot de gemeente Leidschendam-Voorburg. In dit onderzoek gaat het echter nog alleen
om de gemeente Voorburg.



Het verzamelen van de gegevens bleek evenwel zeer moeizaam te verlopen. In tabel 2.2
is een overzicht opgenomen van de item-respons. De meeste gemeenten leverden
ofwel geen gegevens, ofwel gegevens voor een deel van de indicatoren, ofwel niet de
gegevens voor beide gevraagde jaren 1998 en 2001. Voor indicatoren waarvoor de cijfers
bij gemeenten moesten worden verzameld zijn in het beste geval, en dit geldt een
beperkt aantal indicatoren, van maximaal 25 gemeenten de cijfers voor 1998 en 2001
beschikbaar. Het betreft de cijfers over het bereik en de capaciteit van kinderdagver-
blijven en over het aantal openbare speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken. Voor
de overige indicatoren geldt dat van minder dan twintig gemeenten de cijfers bekend
zijn. Het laagst scoort de indicator voortijdig schoolverlaten, waar niet meer dan een
luttel aantal gemeenten en/of rmc’s in staat bleek überhaupt cijfers voor de eigen
gemeente boven tafel te krijgen. 

De indicatoren waarvan de gegevens afkomstig zijn uit centrale bronnen gaven voor
een deel minder problemen. Niettemin betreffen de cijfers over het aantal Halt-
afdoeningen alleen het jaar 2001, terwijl de cijfers over het bereik van de consultatie-
bureaus slechts voor de helft van de gemeenten voor beide jaren beschikbaar zijn. Ook
de cijfers over de jeugdzorg leverden problemen op. Voor 1998 zijn bij de Stichting
Registratie Jeugdvoorzieningen (srjv) van ongeveer 80% van de instellingen de cijfers
bekend, en voor 2000 van 60%. Dat heeft tot gevolg dat de cijfers op gemeentelijk
niveau op (bijna) alle fronten een daling laten zien in instroom en gebruik. Een der-
gelijke trend staat haaks op de trendrapporten van de srjv, die op veel punten een
toename laten zien. Dit is mogelijk doordat de totale cijfers per jaar worden bijgeschat
tot 100% van de instellingen. Deze bijschatting is op gemeentelijk niveau niet mogelijk.
Omdat tevens onduidelijk is hoe de respons van instellingen in beide jaren de cijfers
van afzonderlijke gemeenten beïnvloedt, moet geconcludeerd worden dat de srjv-
cijfers voor het doel van dit onderzoek onbruikbaar zijn.

Een andere beperking van dit deel van het onderzoek is dat gemeenten in relatief veel
gevallen aangaven dat de door hen geleverde cijfers niet helemaal voldeden aan de
aan de indicatoren gekoppelde omschrijvingen. Met andere woorden, de gehanteerde
definities lopen uiteen.

Als we de ‘duur van de wachtlijst’-indicatoren en de ‘voortijdig schoolverlaten’-indi-
catoren buiten beschouwing laten, dan blijven er twaalf indicatoren over waarvoor
gemeenten gevraagd zijn cijfers te leveren. Van de 72 gemeenten hebben er 32 voor geen
enkele indicator cijfers voor 1998 en 2001 geleverd. Negentien gemeenten leverden
cijfers over beide jaren voor één tot vijf indicatoren, twintig voor zes tot tien, en slechts
vier voor elf of twaalf indicatoren. 
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Tabel 2.2 Item-respons, naar jaartal (aantal gemeenten, max. = 72)

1998 en 
1998 2000 2001 2001 Bron

bereik kinderdagverblijven 25 7 31 23 gemeente
bereik peuterspeelzalen 18 8 30 16 gemeente
omvang wachtlijsten kinderdagverblijven 15 3 21 13 gemeente
capaciteit kinderdagverblijven 28 8 31 25 gemeente
omvang wachtlijsten peuterspeelzalen 15 3 26 13 gemeente
bereik voor- en vroegschoolse educatieprojecten 21 5 31 19 gemeente
omvang wachtlijsten speciaal basisonderwijs 11 0 17 11 gemeente
bereik brede scholen 16 3 21 15 gemeente
aandeel voortijdig schoolverlaters, teruggeleid 0 0 1 – gemeente/

RMC
aandeel voortijdig schoolverlaters in 

groep 17-22-jarigen 1 0 3 1 gemeente/
RMC

percentage leerlingen in het speciaal 
basisonderwijs 20 6 29 17 gemeente

gemiddelde Cito-scores basisonderwijs 67a – 71 67 Cito
aandeel met uitkering 72 71 72 72 CBS
aantal Halt-afdoeningen – – 58 – Halt 

Nederland
aandeel minderjarig gehoorde verdachten 72 – 72 72 CBS
aandeel lid sportvereniging 15 6 15 8 gemeente
aandeel lid bibliotheek 62 7 64 53 vereniging 

van open-
bare biblio-
theken

aantal openbare speelvoorzieningen 24 2 35 21 gemeente
aantal ontmoetingsplekken 24 1 38 24 gemeente
bereik consultatiebureaus 36 – 46 36 thuiszorg-

organisaties

a 1999.

Bron: SCP (LJB-kengetallen 2002)

De vraag is of er sprake is van een selectieve respons door gemeenten. Het zou kunnen
zijn dat de gemeenten met een relatief omvangrijk ambtelijk apparaat, of gemeenten
met veel aandacht voor het jeugdbeleid, vaker over cijfers beschikken dan andere
gemeenten. Het gemiddelde aantal indicatoren waarop voor beide jaren cijfers zijn
geleverd, ligt voor alle gemeenten iets boven de drie. De meest stedelijke gemeenten
leveren gemiddeld weliswaar wat meer gegevens dan de minst stedelijke gemeenten
(3,9 vs. 2,5), maar het verschil is niet significant.

De lage respons, gevoegd bij de variëteit in gehanteerde definities, heeft ons doen
besluiten in dit rapport alleen over de gegevens uit centrale bronnen te rapporteren.
Daarmee verliest het onderzoek naar de resultaten van het beleid aan kracht. Er blijft
immers een beperkt aantal indicatoren over, zodat er nauwelijks sprake kan zijn van
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een brede beoordeling van het jeugdbeleid. Bovendien was de verwachting dat resul-
taten beter geïnterpreteerd zouden kunnen worden als deze in een breder kader van
resultaten zouden kunnen worden geplaatst. Ook dat is nu niet mogelijk.

Onderzoek intersubjectieve beoordeling beleidsactoren
In 2002 zijn in de 72 gemeenten steeds tien instellingen benaderd waarvan veronder-
steld mag worden dat zij betrokken zijn bij het jeugdbeleid. In de schriftelijke, gesloten
vragenlijst waren vragen opgenomen over het beleidsproces (de wijze waarop de
instelling bij het lokaal jeugdbeleid betrokken is) en vragen naar een oordeel over
verschillende aspecten van het jeugdbeleid. Deze vragen zijn voor een deel ook opge-
nomen in de vragenlijst voor de ambtelijke sleutelinformanten jeugdbeleid (zie § 2.2),
zodat ook van de ambtenaren hun oordeel over het beleid bekend is.

De (in principe) in alle gemeenten benaderde instellingen zijn weergegeven in tabel 2.3.
Voor een deel zijn de adressen en de namen van contactpersonen bij de instellingen
aangeleverd door de ambtelijke sleutelinformanten aan het eind van hun vragenlijst.
Als dit niet het geval was, hebben de onderzoekers de adressen van instellingen zelf
opgezocht en zijn de lijsten niet op naam gesteld verzonden. Omdat in sommige
gemeenten bepaalde typen instellingen niet werkzaam bleken te zijn – dit geldt met
name voor het voortgezet onderwijs – of omdat van sommige instellingen adressen
niet achterhaald konden worden, zijn in totaal 682 vragenlijsten verstuurd. In totaal
hebben 371 instellingen gereageerd, wat neerkomt op een respons van 55%. Daarbij
dient opgemerkt te worden dat sommige instellingen, met name Bureaus Jeugdzorg,
rmc’s en ggd’s meerdere vragenlijsten hebben ontvangen, omdat zij bij het jeugd-
beleid van verschillende gemeenten in een regio betrokken zijn. De respons onder
deze dubbel aangeschreven instellingen wijkt met 56% echter niet af van de respons
onder alle instellingen. Ook onder de instellingen die niet waren ‘aangereikt’ door de
gemeenteambtenaren week de respons met 57% niet noemenswaardig af van de totale
respons.

Tabel 2.3 Actoren betrokken bij beoordeling jeugdbeleid

type organisatie actor % respons

thuiszorg consultatiebureau’s/ouder-kindcentra 67
politie afdeling jeugdzaken 65
bureau jeugdzorg management 64
ggd afdeling jgz 63
kinderopvang management 50
welzijn afdeling jeugd- en jongerenwerk 49
voortgezet onderwijs management 48
peuterspeelzaalwerk management 46
RMC coördinator 42
primair onderwijs schoolbestuur 35

Bron: SCP (LJB-instellingen 2002)
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De respons verschilt wel naar type instelling (zie tabel 2.3). Organisaties voor thuiszorg,
de politie, Bureaus Jeugdzorg en ggd’s hebben in veel sterkere mate meegewerkt aan
het onderzoek dan rmc’s en schoolbesturen in het primair onderwijs. Gedurende de
uitvoering van het veldwerk bleek verscheidene malen dat rmc-functionarissen het
lastig vonden om het jeugdbeleid van de gemeente waar zij als ambtenaar werkzaam
zijn, of het jeugdbeleid van regiogemeenten, te beoordelen. Een verklaring voor de
relatief lage respons voor de schoolbesturen in het primair onderwijs is niet direct
voorhanden. Een mogelijke verklaring is de grote afstand van deze besturen ten
opzichte van het lokale jeugdbeleid.

De respons verschilt sterk per gemeente (zie tabel 2.4), en bedroeg gemiddeld 5,2. Er
zijn geen gemeenten waar geen enkele instelling heeft gereageerd. Tegelijkertijd zijn
er ook geen gemeenten waar alle tien de instellingen hebben gereageerd. In een deel
van de analyses in hoofdstuk 8 worden de instellingsgegevens per gemeente samen-
gevoegd, om zo uitspraken op het niveau van de gemeente te kunnen doen. Deze aggre-
gatie van gegevens heeft alleen plaats gevonden als minimaal drie instellingen uit of
betrokken bij een gemeente hebben gereageerd. Op die manier wordt voorkomen dat
uitspraken over het jeugdbeleid van een gemeente in te grote mate door één instelling
worden bepaald. Deze werkwijze sluit 12% van de gemeenten uit van de analyses op
geaggregreerd niveau.

Tabel 2.4 Respons instellingen, per gemeente (n = 72)

aantal responderende instelllingen % gemeenten

1 1
2 11
3 13
4 11
5 21
6 14
7 17
8 7
9 6

Bron: SCP (LJB-instellingen 2002)

Overigens zijn niet alleen de in tabel 2.3 opgenomen instellingen gevraagd een oordeel
te geven over het beleidsproces, ook de ambtelijke sleutelinformanten jeugdbeleid
zijn daarom gevraagd. Deze vragen waren opgenomen in de schriftelijke vragenlijst
die in 2002 aan de ambtenaren in de 72 gemeenten is verzonden (zie § 2.2).

Onderzoek waardering beleid door doelgroep
In de negen gemeenten die betrokken waren bij het kwalitatieve onderzoek zijn zoge-
naamde Jongeren Inspectie Teams (jit’s) ingezet. Deze door de Stichting Alexander
ontwikkelde methode is specifiek ontwikkeld om jongeren te betrekken bij de beoor-
deling en vormgeving van het voor jeugdigen relevante beleid van instellingen en
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overheden. Ten behoeve van dit onderzoek is de methode gebruikt om jongeren een
oordeel te laten vellen over het lokale jeugdbeleid. In iedere gemeente werden tien tot
twintig jongeren gerecruteerd om deel te nemen aan een groepsgesprek over het
jeugdbeleid. Hierna werden vier tot zes jongeren geselecteerd om een jit te vormen.
De jit-leden hebben in iedere gemeente in totaal zo’n zestig interviews met andere
jongeren gehouden. De resultaten van deze interviews werden in een afsluitende bij-
eenkomst door het jit besproken. De producten van deze methode zijn een databestand
met daarin 504 jongeren en hun oordeel over het jeugdbeleid van hun gemeente, en
negen door de jit’s opgestelde rapporten over het lokale jeugdbeleid. 

2.4 Overzicht onderzoeksopzet

Het onderzoek naar lokaal jeugdbeleid is een complex onderzoek door de verschillende
deelonderzoeken met steeds eigen methoden. In tabel 2.5 wordt het gehele onderzoek
schematisch gepresenteerd.
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Tabel 2.5 Overzicht onderzoeksopzet 

beleidsuitkomsten
onderzoeksthema, intersubjectieve waardering
methode, jeugdbeleid: beoordeling beleids- beleid
jaar (n gemeenten) inhoud en proces beleidseffecten actoren doelgroep

vragenlijst ambtenaren,
1998 + 2002 
(72 gemeenten) X

quick-scan beleids-
documenten, 1998 + 2002

kwantitatief (72 gemeenten) X
beleids-
onderzoek schriftelijke vragenlijst 

instellingen, 2002 
(72 gemeenten) X X

onderzoek kengetallen, 
2002 (72 gemeenten) X

interviews wethouders, 
ambtenaren, instellingen, 

kwalitatief 2000 (9 gemeenten) X
beleids-
onderzoek documentanalyse, 2000 

(9 gemeenten) X

Jongeren Inspectie Teams, 
2002 (9 gemeenten) X



Noten

1 In 1998 maakten 74 gemeenten deel uit van de steekproef. Door gemeentelijke
herindelingen is dit aantal afgenomen tot 72. Om toch een voldoende grote
omvang van de steekproef te behouden, is besloten alleen de gemeenten te ver-
wijderen die door de herindeling zijn opgegaan in een duidelijk groter geheel,
waarin zij zelf niet meer als belangrijkste kern kunnen worden aangemerkt.
Gemeenten die wel als belangrijkste kern van de nieuw gevormde gemeente zijn
aan te merken of gemeenten die samen met een andere, gelijkwaardige gemeente
zijn gefuseerd, zijn in de steekproef gehouden. Dit alles betekent dat ten opzichte
van 1998 de gemeenten Egmond en Gendt uit de steekproef zijn verwijderd.

2 Voor een uitgebreide verantwoording van de steekproef, zie Gilsing 
(1999: 23-25, 125-128).

3 De inzichten die uit deze interviews zijn verkregen zijn gebruikt bij het opstellen
van de vragenlijsten voor het onderzoek in 2002.

4 In de Gewichtenregeling basisonderwijs zijn criteria geformuleerd op grond
waarvan basisscholen in aanmerking komen voor extra middelen voor perso-
neelsformatie. Deze criteria zijn gebaseerd op een inschatting van de gemiddel-
de onderwijsachterstand van leerlingen. De aantallen gewichtenleerlingen in
een gemeente vormen derhalve een indicatie voor de kwetsbaarheid van de
jeugd. In de huidige regeling worden vier bijzondere gewichten onderscheiden:
– de 1,90-leerlingen van wie de ouders aan twee voorwaarden voldoen: een 

laag beroeps- en opleidingsniveau en behorend tot een van de erkende 
minderheidsgroeperingen;

– de 1,70-leerlingen, kinderen van woonwagenbewoners en zigeuners;
– de 1,40-leerlingen, kinderen van schippers;
– de 1,25-leerlingen, kinderen niet behorend tot bovenstaande categorieën, 

maar van wie beide ouders een opleiding op het niveau van voorbereidend 
beroepsonderwijs hebben afgerond.

30 Onderzoeksopzet en verantwoording



Deel I

Monitor: de voortgang van het lokale jeugdbeleid





3 De staat van het lokale jeugdbeleid

3.1 Inleiding

Het volgen van de ontwikkeling in het jeugdbeleid van gemeenten is een van de twee
hoofddoelen van deze rapportage. Een van de aspecten daarvan is de mate waarin
gemeenten een specifiek jeugdbeleid hebben ontwikkeld. In het onderzoek van 1999
is dit aan de orde geweest via een speciaal daarvoor ontwikkelde maat: ‘staat van het
jeugdbeleid’. In dit hoofdstuk wordt op dezelfde wijze in grote lijnen ingegaan op de
vraag in hoeverre het lokale jeugdbeleid ontwikkeld is. Hebben gemeenten een specifiek
jeugdbeleid geformuleerd, dat wil zeggen, een zelfstandig categoraal beleid voor de
jeugd in de gemeente? En zo ja, in hoeverre is dat beleid uitgewerkt in concrete doelen
en maatregelen? Een hiermee samenhangende vraag is hoe het jeugdbeleid in de
gemeentelijke organisatie is ingebed. Hoe krijgt de politieke sturing van het jeugdbeleid
gestalte, en op welke wijze wordt het beleid op ambtelijk niveau gecoördineerd? Ook
de gemeentelijke sturing van bij het jeugdbeleid betrokken actoren is daarbij van belang.
Tot slot is de vraag aan de orde of en op welke wijze gemeenten de effecten van het
door hen gevoerde jeugdbeleid meten. 

De afzonderlijke lijnen die samenkomen in de ‘staat van het jeugdbeleid’ worden in dit
hoofdstuk eerst afzonderlijk behandeld. Steeds zal een vergelijking worden gemaakt
met de situatie in 1998, zodat de vraag beantwoord kan worden welke elementen van
de beleidsontwikkeling in vergelijking met 1998 meer of juist minder aan bod komen
in het lokaal jeugdbeleid. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de beleidsformulering,
in paragraaf 3.3 op de integrale beleidsvoering en in paragraaf 3.4 op de meting van
beleidseffecten. In paragraaf 3.5 komen de afzonderlijke lijnen samen in de samen-
vattende maat ‘staat van het jeugdbeleid’. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 3.6 afge-
rond met conclusies. De bevindingen uit het kwantitatieve beleidsonderzoek worden
in box 3.1 en 3.2 geïllustreerd met resultaten van het kwalitatieve onderzoek in negen
gemeenten (zie ook hoofdstuk 2).

3.2 Beleidsformulering

In hoeverre hebben gemeenten hun jeugdbeleid vastgelegd in politiek – lees: door de
gemeenteraad – vastgestelde beleidsnota’s?

Eind 2001 beschikt 90% van de onderzoeksgemeenten over een (kader)nota jeugd-
beleid. In 1998 bedroeg dit percentage 58%. Eén op de tien gemeenten heeft eind 2002
geen (kader)nota jeugdbeleid; het grootste deel daarvan heeft het jeugdbeleid echter
eerder wel vastgelegd in nota’s op deelterreinen of op een andere manier. Er zijn maar
twee onderzoeksgemeenten (3%) die in 2002 op geen enkele wijze hun jeugdbeleid
hebben vastgelegd. Na 1998 heeft de helft van de onderzoeksgemeenten een nota
jeugdbeleid ontwikkeld, waarvan tweevijfde al eerder over een eigen nota beschikte.
Dit betekent dat ruim 30% van de onderzoeksgemeenten in die periode voor het eerst
een nota jeugdbeleid heeft geschreven en vastgesteld. 
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De mate van beleidsformulering – de uitwerking van het beleid in beleidsdoelen en
bijbehorende beleidsinstrumenten – is in het vorige onderzoek op basis van beleids-
nota’s en andere documenten vastgesteld. Ten behoeve van het huidige onderzoek
zijn de na 1998 verschenen nota’s onderworpen aan een soortgelijke quick-scan.1

Het in deze nota’s neergelegde beleid is ingedeeld in een van de vijf onderstaande
categorieën:
1 De gemeente heeft geen doelstellingen en bijbehorende beleidsmaatregelen vast-

gesteld.
2 De gemeente heeft een beperkt aantal doelstellingen en/of beleidsmaatregelen op

voor de jeugd relevante beleidsterreinen vastgesteld. Er is geen sprake van specifiek
jeugdbeleid.

3 De gemeente voert een specifiek jeugdbeleid; de doelstellingen en/of beleidsmaat-
regelen zijn in zeer algemene, abstracte termen vastgesteld.

4 De gemeente voert een specifiek jeugdbeleid, waarbij de doelstellingen en/of
maatregelen zijn vastgesteld met daarbijbehorende kwalitatieve eindtermen;

5 De gemeente voert een specifiek jeugdbeleid, waarbij de doelstellingen en/of
maatregelen zijn vastgesteld met daarbijbehorende kwantitatieve eindtermen.
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Box 3.1 Jeugdbeleid: ontstaan en uitgangspunten
Tussen gemeenten bestaan duidelijke verschillen in de aanleidingen en uitgangspunten
van het lokale jeugdbeleid. Deze box illustreert dat door het ontstaan van het jeugd-
beleid in vijf gemeenten te schetsen.  

Onderwijs als vertrekpunt

Het jeugdbeleid van de gemeente Appingedam is vastgelegd in de nota Gemeentelijk

onderwijsachterstandenbeleid en lokaal preventief jeugdbeleid 1998-2002. De aanleiding om
deze nota te schrijven was tweeledig. In de eerste plaats is de gemeente planplichtig
met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid. In de tweede plaats werd het
verder ontwikkelen van een lokaal (preventief ) jeugdbeleid al langer van belang geacht.
Het beleid is tot stand gekomen in samenspraak met sleutelfiguren binnen het onderwijs,
het welzijnswerk en andere organisaties. 
Appingedam kiest voor zowel een longitudinale als een integrale aanpak. De longitu-
dinale aanpak houdt in dat het beleid zal moeten bestaan uit een doordacht geheel
van activiteiten voor jeugdigen van 0 tot 18/23 jaar. De integrale aanpak betekent dat
het voor de jeugd niet alleen gaat om onderwijs, maar om alle facetten van het maat-
schappelijke leven. Hiermee komt de relatie tussen het onderwijs en het bredere jeugd-
beleid in beeld. Scholen en maatschappelijke instellingen zullen gezamenlijk inspan-
ningen moeten leveren om de doelen van het onderwijs en het brede jeugdbeleid te
kunnen realiseren.
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Vervolg Box 3.1 Jeugdbeleid: ontstaan en uitgangspunten
Ook in Groningen vormde het onderwijs min of meer het startpunt voor het jeugd-
beleid. In 1996 verscheen een notitie over de inrichting van vensterscholen (brede
scholen), een van de pijlers van het jeugdbeleid. Later werd het jeugdbeleid verder uit-
gebouwd met een startnotitie integraal jeugdbeleid (1998). In 1999 werd de beleidsnota
integraal jeugdbeleid vastgesteld. Er zijn met betrekking tot het jeugdbeleid verder
nota’s verschenen op het gebied van jeugdcriminaliteit, onderwijsachterstanden,
voortijdig schoolverlaten, kinderopvang, vensterscholen en de vroeg- en voorschoolse
periode.

De missie van het integraal jeugdbeleid is als volgt geformuleerd: ‘Wij willen meehelpen
bij het opbouwen van een samenleving die niemand buitensluit en waarbinnen ieders
welzijn van groot belang is. Hierbij past een integraal jeugdbeleid dat als doel heeft om
alle kinderen en jongeren te brengen tot persoonlijke zelfstandigheid, tot een tolerante
en democratische opstelling en tot een actieve deelname aan het maatschappelijke,
economische en culturele leven. Wij proberen hiervoor alle betrokkenen in de (lokale)
samenleving te mobiliseren.’ Eén van de uitgangspunten van het Groningse jeugdbeleid
is dat het resultaatgericht moet zijn. Aan voorgestelde maatregelen zijn daarom zo
mogelijk meetbare doelstellingen gekoppeld.

Overlastproblematiek als aanleiding

De eerste aanzet om aan de slag te gaan met het jeugdbeleid in Culemborg was het
signaleren van problemen met opgroeiende jongeren. Geconstateerd werd dat op 
preventief gebied de voorzieningen minimaal waren en dat er op curatief gebied niets
voorhanden was. Sinds 1994 wordt er in Culemborg gewerkt met netwerken jeugd-
hulpverlening en is er een projectgroep Jeugdhulpverlening. In 1997 verscheen de
kadernotitie integraal jeugdbeleid. De missie voor het jeugdbeleid in Culemborg is
daarin als volgt geformuleerd: ‘Het integraal jeugdbeleid daagt eenieder (...) uit om
alle krachten en kwaliteiten te mobiliseren, waar ook aanwezig binnen de (...) samen-
leving, om alle kinderen, jeugdigen en jongeren op weg te brengen naar maatschap-
pelijke zelfstandigheid en een positieve deelname aan het maatschappelijk leven.’

Ook het jeugdbeleid in Heeze-Leende is tot stand gekomen naar aanleiding van over-
last die veroorzaakt werd door rondhangende jongeren. Daarnaast waren er ‘maat-
schappelijke tendensen’ die een reden vormden om na te denken over het jeugdbeleid.
Het jeugdbeleid verkeert nog in een aanloopfase, er is geen sprake van overkoepelend
jeugdbeleid. In de nota worden dan ook een aantal randvoorwaarden genoemd voor
een meerjaren jeugdbeleid, zoals het aanstellen van een jongerenopbouwwerker en
het instellen van een werkgroep jeugdbeleid. De nota is in opdracht van de gemeente
opgesteld door een stuurgroep met vertegenwoordigers uit verschillende (jeugd)-
instellingen en het onderwijs, onder begeleiding van het Brabants Steunpunt
Jeugdwelzijn (bsj). 



In tabel 3.1 is de mate van beleidsformulering in 1998 en eind 2001 afgezet tegen de
stedelijkheid van gemeenten. In algemene zin blijkt uit de tabel dat de mate van
beleidsformulering in 2001 is toegenomen ten opzichte van 1998. Het aandeel onder-
zoeksgemeenten zonder doelstellingen of met doelstellingen op deelterreinen is fors
afgenomen. Het aandeel gemeenten met een specifiek jeugdbeleid, neergelegd in een
nota, nam in dezelfde periode sterk toe. Weliswaar heeft een deel van deze gemeenten
de doelen in zeer algemeen of vaag gestelde bewoordingen geformuleerd, maar het
aandeel gemeenten met uitgewerkte doelen (kwalitatief of kwantitatief ) bedraagt nu
meer dan 50%. 

Tabel 3.1 Mate van beleidsformulering in 1998 en 2001, naar stedeljkheidsklasse,

gemeenten (in procenten)

(zeer) sterk matig weinig/
stedelijk stedelijk niet-stedelijk totaal

mate van beleidsformulering 1998 2001 1998 2001 1998 2001 1998 2001

geen doelstellingen 9 – 7 – 40 16 21 6
doelstellingen op deelterreinen 23 4 27 6 24 12 24 8
algemene doelstellingen 5 13 27 28 28 44 19 28
kwalitatieve doelstellingen 27 42 33 56 8 28 21 40
kwantitatieve doelstellingen 36 42 7 11 – – 15 18

(n) (22) (24) (15) (18) (25) (25) (62) (67)

Bron: SCP (Nota’s jeugdbeleid 2002; Nota’s lokaal jeugdbeleid 1998)
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Vervolg Box 3.1 Jeugdbeleid: ontstaan en uitgangspunten

Start vanuit behoefte aan samenhangende aanpak

Het integrale jeugdbeleid in de gemeente Leiden is vormgegeven in 1998, en veel ver-
schillende instellingen zijn intensief bij dat proces betrokken. Ook de jeugd van een
aantal scholen is betrokken, maar onduidelijk is wat hun inbreng is geweest bij de vast-
stelling van het jeugdbeleid. Er is een kadernota jeugdbeleid vastgesteld, waarin getracht
is het bestaande beleid verder te ontwikkelen en daar meer samenhang in aan te brengen.
In de kadernota is meer dan voorheen aandacht geschonken aan de positie van de gehele
groep jongeren. Eerder was het beleid vooral gericht op jeugdigen met problemen of
jeugdigen die dreigden in een problematische situatie terecht te komen. Twee uitgangs-
punten staan in het jeugdbeleid centraal. Ten eerste is het jeugdbeleid erop gericht dat
alle jeugdigen hun talenten en (sociale) vaardigheden in brede zin kunnen ontwikkelen
in een gezonde en veilige leefomgeving. Ten tweede streeft de gemeente naar een leefbare
en duurzame samenleving, met een eigen plaats voor de jeugd. 



Nadere beschouwing van de gegevens leert dat slechts twee onderzoeksgemeenten
erop achteruit zijn gegaan.2 Meer in het oog springend is evenwel het feit dat eenderde
van de zestig gemeenten waarover voor beide jaren gegevens beschikbaar zijn, vooruit
is gegaan in de mate van beleidsformulering. Het betreft vooral gemeenten die van
een situatie zonder specifiek jeugdbeleid (geen doelen en maatregelen, of alleen op
deelterreinen) naar een situatie van wel een specifiek jeugdbeleid met kwalitatief uit-
gewerkt beleid zijn gegaan. Ondanks het feit dat bijna tweederde van de gemeenten
in 2001 nog dezelfde mate van beleidsformulering heeft als in 1998, kan over de hele
linie gesproken worden van een significante toename op dit aspect van het jeugdbeleid.3

Net als in 1998 is er in 2001 een duidelijk verband tussen de stedelijkheid van de
gemeente en de mate van beleidsformulering: het jeugdbeleid is in de meer stedelijke
gemeenten uitgebreider geformuleerd, en veel vaker in termen van meetbare doelstel-
lingen, dan in minder stedelijke gemeenten. Niettemin is in alle drie de naar stedelijk-
heid onderscheiden groepen gemeenten sprake van een duidelijke toename in de
mate van beleidsformulering.

3.3 Integrale beleidsvoering

Het jeugdbeleid bestrijkt in principe diverse beleidsterreinen: welzijn, onderwijs, zorg,
sociale zaken, ruimtelijke ordening en openbare orde en veiligheid. De eerste vraag
die in deze paragraaf aan de orde komt, is hoe breed gemeenten hun jeugdbeleid nu
eigenlijk geformuleerd hebben. In gemeenten waar het beleid breed gedefinieerd is,
vraagt de diversiteit aan beleidsterreinen om integrale beleidsvoering: ‘(…)de onder-
linge afstemming van beleid in verschillende sectoren ten behoeve van de aanpak van
een multidimensionaal vraagstuk (…)’ (Fleurke et al. 1997: 30). Belangrijke elementen
daarin zijn politieke sturing en ambtelijke coördinatie. Beleid waarbij meerdere porte-
feuillehouders en verschillende gemeentelijke afdelingen zijn betrokken, vraagt immers
om coördinatie en afstemming. Tevens komt de vraag aan de orde in hoeverre
gemeenten de samenwerking met en tussen relevante instellingen als onderdeel van
het jeugdbeleid zien. De breedte van het jeugdbeleid maakt dat gemeenten in ieder
geval in de uitvoering afhankelijk zijn van een breed scala aan instellingen.  

3.3.1 Breedte van beleid 
De breedte van het jeugdbeleid wordt gezien als een indicator voor integrale beleids-
voering. Breed jeugdbeleid is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde om
te kunnen spreken van een integraal jeugdbeleid. De leefsituatie van de jeugd omvat
immers een veelheid aan onderling samenhangende aspecten, en een samenhangend
jeugdbeleid zou (een deel van) die verschillende aspecten moeten omvatten. De breedte
van het lokaal jeugdbeleid is in beeld gebracht door te kijken naar het aantal voor de
jeugd relevante levensterreinen dat door het jeugdbeleid bestreken wordt. De beleids-
nota’s van de onderzoeksgemeenten zijn gescand op het aantal levensterreinen waarop
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beleid wordt geformuleerd. Er is gescand op acht levensterreinen. Voor een beschrijving
hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 4, waar een meer inhoudelijke beschrijving
wordt gegeven. In het perspectief van deze paragraaf gaat het om de breedte en niet
zozeer om de inhoud.

Uit tabel 3.2 blijkt dat er in 2001 nog slechts zeer weinig gemeenten zijn waarin geen
enkel levensterrein beleidsmatig wordt geoperationaliseerd, terwijl dit in 1998 nog in
een op de vijf onderzoeksgemeenten het geval was. Waar dit wel aan de orde is, betreft
het weinig tot niet-stedelijke gemeenten. Het aantal gemeenten waar beleid is geformu-
leerd op zeven of acht van de acht levensterreinen, is in dezelfde periode gegroeid van
35% naar 46%. Deze ontwikkelingen zijn duidelijk waarneembaar in het gemiddelde
aantal levensterreinen dat in het jeugdbeleid aandacht krijgt. Dit is voor alle onder-
zoeksgemeenten toegenomen van 4,5 naar 5,7. De toename heeft plaats gevonden in
alle stedelijkheidsklassen, waarbij met name de weinig tot niet stedelijke gemeenten
gemiddeld een relatief grote sprong hebben gemaakt. Gesteld kan worden dat het
jeugdbeleid in de onderzoeksperiode aanzienlijk is verbreed.

Tabel 3.2 Aantal in Nota’s jeugdbeleid geoperationaliseeerde levensterreinen, 1998 en 2001,

naar stedelijkheid, gemeenten4 (in procenten)

(zeer) sterk matig weinig/
stedelijk stedelijk niet-stedelijk totaal

aantal levensterreinen 1998 2001 1998 2001 1998 2001 1998 2001

0 14 – 7 – 32 9 19 3
1-3 – 8 20 17 28 18 16 18
4-6 28 30 34 39 28 43 30 37
7-8 59 63 40 44 12 31 35 46

gemiddeld aantal 6,0 6,5 5,3 5,8 2,8 4,9 4,5 5,7
(n) (22) (24) (15) (18) (25) (23) (62) (65)

Bron: SCP (Nota’s jeugdbeleid 2002; Nota’s lokaal jeugdbeleid 1998)

3.3.2 Politieke sturing
In het vorige onderzoek is al gebleken dat in slechts weinig gemeenten de voor het
jeugdbeleid relevante beleidsterreinen voor rekening komen van één en dezelfde porte-
feuillehouder uit het college van B&W. Gezien de in paragraaf 3.3.1 geschetste breedte
van het jeugdbeleid wekt dat geen verbazing. Eind 2001 – we spreken voor de meeste
gemeenten dus over de raadsperiode 1998-2002 – is dat nog steeds het geval. In 10%
van de onderzoeksgemeenten is één lid van het college verantwoordelijk voor alle voor
de jeugd relevante beleidsterreinen. Het betreft in alle gevallen matig tot niet-stedelijke
gemeenten. In tweederde van de gemeenten zijn drie of meer leden van het college bij
het jeugdbeleid betrokken. 
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In het vorige onderzoek is tevens geconstateerd dat de politieke sturing van het jeugd-
beleid te wensen overlaat, zodat er een reële kans op verkokerd beleid is. Alhoewel er
relatief vaak een coördinerend wethouder jeugdbeleid werd aangetroffen, bleek er
weinig samenwerking te zijn tussen de verschillende betrokken portefeuillehouders.
De conclusie gold zowel (zeer) sterk stedelijke als matig tot niet-stedelijke gemeenten.

In 90% van de onderzoeksgemeenten zijn ten minste twee collegeleden betrokken bij
het jeugdbeleid. In het overgrote deel van deze gemeenten – bijna driekwart – draagt
één van de collegeleden de verantwoordelijkheid voor de politiek-bestuurlijke afstem-
ming van het jeugdbeleid. De overige gemeenten kennen niet zo’n coördinerend porte-
feuillehouder. Het is opmerkelijk dat dit ook in bijna een kwart van de (zeer) sterk
stedelijke onderzoeksgemeenten het geval is.

Net als in 1999 is aan de ambtelijke sleutelinformanten gevraagd of er sprake is van
integrale beleidsvoering op politiek-bestuurlijk niveau: werken de bij het jeugdbeleid
betrokken leden van het college onderling samen? Concreet gaat het om drie vormen
van samenwerking: het afstemmen van beleid in het geval van raakvlakken met andere
portefeuilles, het gezamenlijk formuleren van doelstellingen, en het koppelen van
budgetten. In tabel 3.3 zijn de resultaten weergegeven. Voor de drie vormen van samen-
werking geldt dat zij in 2001 zeker niet in meer gemeenten plaatsvinden dan in 1998.
Met name het formuleren van gezamenlijke doelen en het koppelen van budgetten
door portefeuillehouders vindt in 2001 in nog steeds een substantieel deel van de
onderzoeksgemeenten niet of nauwelijks plaats. 

Tabel 3.3 Samenwerking tussen de leden van het college van B&W, 1998 en 2001

(gemeenten waarin vorm voorkomen, in procenten)

altijd/vaak soms zelden/nooit (n)
1998 2001 1998 2001 1998 2001 1998 2001

afstemming indien raakvlakken 57 59 34 22 6 18 (67) (49)
formulering gezamenlijke doelen 38 34 35 38 26 28 (67) (65)
koppeling van budgetten 30 27 33 42 37 37 (67) (63)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; Interviews lokaal jeugdbeleid 1998)

Als de drie vormen van samenwerking in samenhang worden bekeken, dan blijkt dat
in 40% van de onderzoeksgemeenten waar meerdere collegeleden bij het jeugdbeleid
betrokken zijn, geen enkele samenwerkingsvorm frequent (altijd of vaak) voorkomt.
In bijna een kwart – overwegend (zeer) stedelijke gemeenten – wordt altijd of vaak op
alle drie de manieren samengewerkt.

De conclusie is dat de politieke sturing over de hele linie niet of nauwelijks is veranderd.
Ondanks de toegenomen breedte van het beleid en de aanwezigheid van een coördi-
nerende portefeuillehouder in de meeste gemeenten, wordt er in 2001 nog steeds
relatief weinig samengewerkt tussen betrokken portefeuillehouders. Daarmee blijft
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er, ondanks de veelvuldige pleidooien voor een integrale benadering, een aanzienlijke
kans op verkokering in het jeugdbeleid. 

3.3.3 Ambtelijke coördinatie
Een punt dat evenzeer van belang is voor het realiseren van een integrale beleidsvoering
is de vraag hoe er op ambtelijk niveau wordt samengewerkt. Het belang van hechte
samenwerking en afstemming tussen bij het jeugdbeleid betrokken afdelingen werd
in het vorige onderzoek door meer dan 90% van de ondervraagde ambtenaren onder-
schreven. Gezien de ontwikkelingen in het jeugdbeleid – meer gemeenten hebben
specifiek jeugdbeleid geformuleerd, het jeugdbeleid is inhoudelijk gemiddeld breder
geworden – is er geen aanleiding om te veronderstellen dat dat belang is afgenomen.

Aan de ambtelijke sleutelinformanten is in de eerste plaats gevraagd of er ambtelijke
capaciteit is vrijgemaakt voor de coördinatie van het jeugdbeleid. In ruim 80% van de
onderzoeksgemeenten blijkt dit het geval te zijn. Dat betekent dat er een behoorlijke
stijging is ten opzichte van 1998, toen in zo’n 60% van de gemeenten op ambtelijk
niveau gecoördineerd werd. In 40% van de gemeenten is de omvang van de coördina-
tiefunctie minder dan een halve fte, terwijl in enkele grote gemeenten meer dan één
fte is vrijgemaakt voor de ambtelijke coördinatie van het jeugdbeleid.
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Box 3.2 Integraal jeugdbeleid
Regie en integraliteit zijn veel gebezigde begrippen in het lokale jeugdbeleid. Hoe
divers deze begrippen kunnen worden gehanteerd en hoe omvattend ze zijn, blijkt uit
deze drie voorbeelden.

Een knelpunt in het voeren van regie door de gemeente Culemborg is de budgettaire
scheiding tussen onderwijs- en jeugdbeleid. Een meer structurele koppeling van bud-
getten zou de beleidsintegratie ten goede komen. De respondenten van uitvoerende
instellingen zijn in het algemeen positief over de inspanningen die de gemeente doet
om de regierol invulling te geven. Dat neemt niet weg dat er ruimte is voor verbetering:
er zou bijvoorbeeld meer structuur en meer aandacht voor continuïteit mogen zijn.
Daarnaast vinden de respondenten dat er meer aangesloten moet worden bij het wijk-
gerichte werken en dat de samenwerking tussen welzijn en onderwijs meer zou moeten
worden gestimuleerd. 

Vanaf 1995 is het jeugdbeleid in Spijkenisse bijna voortdurend in beweging. In
augustus 1995 verscheen een inventarisatienota jeugdbeleid, waarin de jeugdproble-
matiek in de gemeente wordt geschetst, en opgesteld naar aanleiding van signalen dat
inwoners van de gemeente problemen ondervinden van de jeugd. De jeugdproblematiek
is geïnventariseerd door een werkgroep die bestond uit gemeenteambtenaren en die in
een latere fase is aangevuld met vertegenwoordigers van organisaties die te maken hebben
met overlastproblematiek. De werkgroep constateerde onder meer dat een visie op de
activiteiten die de gemeente voor de jeugd ondernam, ontbrak, en dat samenwerking



Ambtelijke coördinatie van het jeugdbeleid kan ook plaatsvinden door een ambtelijke
stuurgroep, waarin verschillende afdelingen zijn vertegenwoordigd. In 1998 kende een
kwart van de onderzoeksgemeenten een dergelijke stuurgroep. In 2001 is het aandeel
gemeenten met een stuurgroep licht gegroeid tot ruim eenderde. De ambtelijke stuur-
groep staat in een beperkt aantal gevallen (14%) onder leiding van een lid van het 
college van B&W. De stuurgroepen houden zich in bijna alle gevallen bezig met beleids-
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Vervolg Box 3.2 Integraal jeugdbeleid
tussen verschillende instellingen al veel winst op zou kunnen leveren. De notitie van deze
werkgroep was aanleiding voor een conferentie over de noodzaak tot een integraal jeugd-
beleid te komen. Daarbij waren verschillende instellingen, raadsleden, ambtenaren en
ook jongeren betrokken. Besloten werd het jeugdbeleid vorm te geven in een matrix-
structuur, waarin sprake is van een stuurgroep, een coördinator en werkgroepen. In 1999
is de structuur rond het jeugdbeleid herzien. Ondanks het aanvankelijke enthousiasme
om een daadwerkelijk integraal beleid te realiseren, bleek in de praktijk dat de deel-
nemers van de werkgroepen hun prioriteit bij andere zaken dan het jeugdbeleid legden.
‘Het jeugdbeleid is teveel afhankelijk geworden van het enthousiasme van mensen en
is ook deels ten prooi gevallen aan willekeur’, zo staat er in een nota uit 1999. Bovendien
was er nauwelijks een relatie tussen de stuurgroep en de coördinator, waardoor de
noodzakelijke sturing ontbrak. Daarvoor achtte men het noodzakelijk een project-
structuur in te voeren. Het voordeel hiervan is dat per onderwerp vooraf wordt vastge-
steld wat de doelstelling is, dat een begin- en eindpunt wordt vastgesteld (in tijd en
werk), en dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijker zijn dan bij de
matrixstructuur.

De gemeente Voorburg ziet integraal jeugdbeleid als beleid waarbij alle gemeentelijke
beleidsterreinen en het voltallige college betrokken zijn. De afdeling Onderwijs, Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijke zorg is in het kader van het facetbeleid verantwoordelijk
voor de coördinatie en afstemming van beleid voor jeugdigen binnen alle gemeentelijke
beleidsterreinen. De gemeente vindt samenwerking met uitvoerende instellingen heel
belangrijk en zal initiatieven nemen om tot deze samenwerking te komen. In de regierol
van de gemeente gaat het volgens de wethouder om het samenbrengen, in gesprek houden
en afstemmen van partijen die met jeugd te maken hebben, bijvoorbeeld via de netwerken.
Integratie van het jeugdbeleid in verschillende sectoren lukt redelijk goed, maar dit punt
vraagt wel permanente aandacht. Ook aan de (ambtelijke) samenwerking tussen afde-
lingen moet gewerkt blijven worden. Dat integraliteit een lastig punt is, blijkt onder andere
uit de opmerking van de ambtenaar jeugdbeleid dat het moeilijk is andere afdelingen
en portefeuillehouders warm te maken voor het jeugdbeleid. Het gemis aan interne
samenhang wordt ook opgemerkt door een respondent van een instelling.



voorbereiding en beleidsafstemming. Daarnaast houdt ongeveer de helft van de stuur-
groepen zich bezig met taken als actieve informatie-uitwisseling en uitvoeringscoör-
dinatie.

Gezien het bovenstaande zal het geen verbazing wekken dat het aandeel onderzoeks-
gemeenten waarin ten minste één van beide vormen van ambtelijke coördinatie voor-
komt, is gestegen. In 1998 lag dit percentage op 75%; in 2001 is het licht toegenomen
tot 83%. 

Naast coördinatie is ook ambtelijke samenwerking van belang voor een daadwerkelijke
integrale beleidsvoering. Hier is op dezelfde wijze naar gevraagd als bij de samenwer-
king tussen leden van het college. Het eerste wat in tabel 3.4 opvalt in vergelijking
met tabel 3.3 is dat er in sterkere mate wordt samengewerkt tussen ambtenaren die
op verschillende beleidsterreinen werken dan op politiek-bestuurlijk niveau tussen
bij het jeugdbeleid betrokken portefeuillehouders. Kennelijk is de benadering van het
jeugdbeleid op ambtelijk niveau integraler dan op politiek-bestuurlijk niveau. Maar
ook op dit vlak zijn er in 2001 nauwelijks veranderingen waar te nemen ten opzichte
van 1998. Slechts wat betreft de koppeling van budgetten kan gezegd worden dat er in
2001 minder gemeenten zijn waar dit zelden of nooit gebeurt dan in 1998. Opmerkelijk
is dat de aanwezigheid van een ambtelijke coördinatiefunctie niet samenhangt met de
drie vormen van ambtelijke samenwerking. Waar verwacht mocht worden dat een
ambtelijk coördinator aanzet tot meer ambtelijke samenwerking, blijkt dit niet het
geval te zijn.

Tabel 3.4 Ambtelijke samenwerking, 1998 en 2001 (gemeenten waarin betreffende vorm

voorkomen, in procenten)

altijd/vaak soms zelden/nooit (n)
1998 2001 1998 2001 1998 2001 1998 2001

afstemming indien raakvlakken 70 66 27 29 7 5 (73) (59)
formulering gezamenlijke doelen 52 41 34 41 14 17 (73) (58)
koppeling van budgetten 34 35 34 44 32 21 (73) (57)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; Interviews lokaal jeugdbeleid 1998)

De conclusie over de ambtelijke coördinatie en afstemming is dat het jeugdbeleid nu
in ruim 80% van de onderzoeksgemeenten op ambtelijk niveau gecoördineerd wordt:
door een coördinator, door een stuurgroep of door beiden. Dit betekent een lichte
toename ten opzichte van 1998. Gemeenten zonder ambtelijke coördinatie zijn zonder
uitzondering kleine gemeenten. De samenwerking tussen ambtelijke diensten bevindt
zich grofweg op hetzelfde niveau als in 1998, en blijft daarmee, ook gezien het belang
dat eraan gehecht wordt door de ambtenaren zelf, voor verbetering vatbaar.
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3.3.4 Gemeente als regisseur
Gemeenten hebben in het jeugdbeleid doorgaans te maken met een grote variëteit aan
externe actoren. Te denken valt onder meer aan welzijnsinstellingen, ggd’s, politie,
onderwijsinstellingen en Bureaus Jeugdzorg. Voor de uitvoering van het jeugdbeleid
en de realisatie van de doelen zijn gemeenten meestal afhankelijk van in ieder geval
een aantal van deze actoren. In zulke gevallen is sturing door de gemeente, ook wel
aangeduid als regie, noodzakelijk. ‘De regierol van het gemeentebestuur verwijst daarbij
naar de wijze waarop de verschillende gemeentelijke bestuurlijke actoren binnen het
raamwerk van de regels van de democratische rechtstaat trachten de totstandkoming
van het betreffende beleid te bevorderen.’ (Denters et al. 1999: 24). Sturing door de
gemeente is eens te meer vereist, gezien de complexe bestuurlijke omgeving in het
lokale jeugdbeleid: de relatie van de verschillende actoren met de gemeente verschilt
per actor, de actoren zijn in verschillende mate gericht op de realisatie van collectieve
doeleinden, zoals de doelen van het lokaal jeugdbeleid, en zij beschikken in verschil-
lende mate over bestuurlijke hulpbronnen (zie Gilsing et al. 2000: 9-11). Dit stelt hoge
eisen aan de sturing door gemeenten. Een sturingsinstrument dat daarbij van groot
belang wordt geacht, is de vorming van netwerken (en de regie daarover). In hoofd-
stuk 6 wordt uitgebreid ingegaan op de sturing door gemeenten. Ten behoeve van de
maat ‘staat van het jeugdbeleid’ wordt in dit hoofdstuk een element van de gemeente-
lijke sturing behandeld: de vraag in hoeverre gemeenten zich tot doel hebben gesteld
de sturing van externe actoren op zich te nemen.

Aan de ambtelijke sleutelinformanten is gevraagd of er in het jeugdbeleid doelen zijn
geformuleerd op het gebied van externe regie, dat wil zeggen, ten aanzien van de samen-
werking tussen gemeente en instellingen en tussen instellingen onderling. Concreet
is gevraagd naar beleid ter bevordering van de samenwerking tussen instellingen, beleid
gericht op de afstemming van het aanbod van instellingen en beleid gericht op het
structureren van de samenwerking tussen gemeente en instellingen.

Tabel 3.5 Doelstellingen externe regie, 1998 en 2001 (gemeenten die doelstelling hebben

geformuleerd, in procenten)

1998 2001

stimuleren samenwerking tussen instellingen 56 64
afstemmen aanbod van instellingen 52 66
structureren samenwerking gemeente en instellingen 63 65

(n) (71) (60)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; Interviews lokaal jeugdbeleid 1998)
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In 2001 is er een lichte toename waarneembaar ten opzichte van 1998 van het aandeel
onderzoeksgemeenten met doelstellingen op het gebied van de sturing van externe
actoren (zie tabel 3.5). De verschillen zijn niet groot, en gelden vooral doelstellingen
aangaande de verhoudingen tussen instellingen onderling. Het structureren van de
samenwerking tussen gemeente en instellingen is in de periode 1998 en 2001 niet vaker
als doel van het jeugdbeleid neergezet. Gemeenten die op dit terrein beleid hebben
geformuleerd, hebben in de meeste gevallen doelstellingen aangaande alle drie de regie-
vormen; het gaat om iets meer dan de helft van de onderzoeksgemeenten. Ongeveer
een kwart van de gemeenten heeft geen enkel doel in haar beleid opgenomen.5 De
conclusie moet zijn dat een ruime meerderheid van de onderzoeksgemeenten beleid
op het gebied van de sturing van externe actoren heeft geformuleerd. 

3.4 Meting van beleidseffecten

Het vaststellen van beleidseffecten is een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus. Het
vormt de basis voor de voortzetting, wijziging of beëindiging van beleid of onderdelen
daarvan. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de vraag of, en zo ja hoe, gemeenten
hun jeugdbeleid evalueren. In deze paragraaf wordt ten behoeve van de vaststelling van
de staat van het jeugdbeleid, alleen ingegaan op de effectmeting door het periodiek
vaststellen van gegevens. In grote lijnen kan dit op twee manieren gedaan worden.6

In de eerste plaats kan er een periodieke meting onder jongeren plaatsvinden. Vaak
wordt een dergelijke werkwijze als jeugdmonitor aangeduid. In de tweede plaats kan
effectmeting plaatsvinden door de periodieke of permanente registratie van admini-
stratieve gegevens, zogenoemde kengetallen. In tabel 3.6 is weergegeven in welke
mate beide methoden van effectmeting voorkomen. 

Tabel 3.6 Methode van meting beleidseffecten, 1998 en 2001, naar stedelijkheid 

(gemeenten die methode, resp. één van beide methoden hanteren, in procenten)

(zeer) sterk matig weinig/
stedelijk stedelijk niet-stedelijk totaal

aantal levensterreinen 1998 2001 1998 2001 1998 2001 1998 2001

periodieke meting onder jongeren 46 48 7 13 9 5 22 23
registratie administratieve gegevens 42 61 14 31 22 10 28 35
minimaal één van beide methoden 54 74 14 38 31 10 36 42
(n) (26) (23) (14) (16) (32) (21) (72) (60)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; Interviews lokaal jeugdbeleid 1998)

In 2001 zegt bijna een kwart van de onderzoeksgemeenten te werken met een jeugd-
monitor. Dat percentage is nagenoeg gelijk aan dat van 1998. Net als in 1998 is er een
sterke relatie tussen de stedelijkheid van gemeenten en het voorkomen van een jeugd-
monitor. Van de (zeer) sterk stedelijke gemeenten heeft in 2001 bijna de helft een
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jeugdmonitor, van de overige gemeenten nog geen 10%. Overigens zegt nog eens 11%
van de onderzoeksgemeenten een jeugdmonitor in voorbereiding te hebben. Ruim
eenderde van de onderzoeksgemeenten registreert kengetallen om de effecten van
het jeugdbeleid te kunnen meten. Dat percentage ligt wat hoger dan in 1998. Ook op
dit punt zijn de (zeer) sterk stedelijke gemeenten actiever dan de overige gemeenten.
De stijging bij de meest stedelijke gemeenten is misschien deels te verklaren uit de
invoering van de monitor voor het grote-stedenbeleid, waarin ook gebruik gemaakt
wordt van registraties. Maar ook bij de matig stedelijke gemeenten, die daar niet mee te
maken hebben, is een behoorlijke stijging waarneembaar in het percentage gemeenten
dat kengetallen registreert. In totaal hanteert 42% van de onderzoeksgemeenten ten
minste één van beide methoden. 

De conclusie is dat er over de gehele linie een beperkte toename is in het aandeel
onderzoeksgemeenten waar beleidseffecten worden vastgesteld. Daarbij past de
opmerking dat de toename duidelijk is in de (zeer) sterk en matig stedelijke gemeenten,
in scherpe tegenstelling tot de ontwikkeling bij de minst stedelijke gemeenten.

3.5 Staat van het lokale jeugdbeleid

Tot nu toe is in dit hoofdstuk ingegaan op een aantal aspecten van het lokale jeugd-
beleid die een indicatie geven voor de mate waarin gemeenten hun jeugdbeleid hebben
ontwikkeld. In het vorige onderzoek zijn deze indicatoren samengevat in één factor,
die de dimensie ‘staat van het jeugdbeleid’ aanduidt. In hoeverre zijn gemeenten nu,
gemeten naar deze factor, in vergelijking met 1998 verder gekomen in de ontwikkeling
van hun jeugdbeleid? Op deze vraag wordt in deze paragraaf ingegaan.

De zeven aspecten van de factor ‘staat van het jeugdbeleid’ zijn:7

– mate van beleidsformulering (zie § 3.2);
– breedte van het jeugdbeleid, volgens beleidsdocumenten (zie § 3.3.1);
– aantal wijzen van samenwerking tussen wethouders (zie § 3.3.2);
– de vraag of er enige vorm van ambtelijke coördinatie plaats vindt (zie § 3.3.3);
– aantal wijzen van samenwerking tussen ambtenaren (zie § 3.3.3);
– aantal doelen dat geformuleerd is voor de samenwerking met en tussen instellingen

(zie § 3.3.4);
– de vraag of effecten worden gemeten met behulp van de monitor of de periodieke

registratie kengetallen (zie § 3.4).

In tabel 3.7 zijn de resultaten van de principale-componentenanalyse opgenomen.
De eerste component die uit de principale-componentenanalyse komt, verklaart 36%
van de variantie. Bovendien zijn de ladingen voldoende hoog om te kunnen spreken
van één dimensie.8 Hoe hoger de lading van een aspect, des te zwaarder het meetelt
in de berekening van de factorscore ‘staat van het jeugdbeleid’. De factorscores zijn
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voor 1998 gestandaardiseerd, wat betekent dat de gemiddelde score voor alle onder-
zoeksgemeenten in dat jaar nul is, terwijl de standaardafwijking één is. Een positieve
score duidt op een in 1998 meer dan gemiddeld ontwikkeld jeugdbeleid, een negatieve
score op een minder dan gemiddeld ontwikkeld jeugdbeleid. Hoe hoger de score, hoe
verder het jeugdbeleid ontwikkeld is.

Tabel 3.7 Principale-componentenanalyse ‘staat van het jeugdbeleid’, 1998 (n = 72, 

ladingen per aspect)

factorlading

beleidsformulering 0,79
breedte jeugdbeleid 0,68
samenwerking wethouders 0,66
ambtelijke coördinatie 0,55
samenwerking ambtenaren 0,43
doelen samenwerking met/tussen instellingen 0,42
effectmeting 0,65
verklaarde variantie (in %) 36

Bron: SCP (Interviews lokaal jeugdbeleid 1998; Nota’s lokaal jeugdbeleid 1998)

Voor 2001 zijn de factorscores ‘staat van het jeugdbeleid’ op dezelfde wijze berekend
als voor 1998, dat wil zeggen, met dezelfde aspecten die hetzelfde gewicht in de 
factorscore hebben. Tabel 3.8 geeft een overzicht van de factorscores ‘staat van het
jeugdbeleid’ voor zowel 1998 als 2001, afgezet tegen de stedelijkheid van de gemeente.
Tevens is de ontwikkeling in de score tussen beide jaren opgenomen.

Tabel 3.8 geeft een duidelijk beeld: de onderzoeksgemeenten hebben in 2001
gemiddeld een hogere score op de factor ‘staat van het jeugdbeleid’ dan in 1998. De
gemiddelde toename is 0,32, wat een significante toename is ten opzichte van 1998.
De toename is in alle stedelijkheidscategorieën ongeveer gelijk. Dit betekent ook dat
de verschillen die er in 1998 tussen de stedelijkheidsklassen bestonden in 2001 onge-
veer hetzelfde zijn. Het jeugdbeleid is in de meest stedelijke gemeenten gemiddeld
beduidend verder ontwikkeld dan in de matig stedelijke gemeenten, terwijl de minst
stedelijke gemeenten gemiddeld weer fors bij deze middelste groep achterblijven. Het
aandeel gemeenten met een score lager dan –0,5 is onder de minst stedelijke gemeenten
dan ook aanzienlijk hoger dan onder de andere gemeenten. Onder de meest stedelijke
gemeenten komt een dergelijke score nog maar weinig voor.
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Tabel 3.8 Factorscores ‘staat van het jeugdbeleid’ 1998 en 2001 en verloop in scores,

naar stedelijkheidsklasse (gemeenten met score, resp. scoreontwikkeling, in

procenten)

(zeer) sterk matig weinig/
stedelijk stedelijk niet-stedelijk totaal

factorscores 1998 2001 1998 2001 1998 2001 1998 2001

< –0,5 19 9 27 19 54 33 35 20
–0,5 tot 0,5 27 22 40 31 36 48 33 34
≥ 0,5 53 70 33 50 11 19 32 46
gemiddelde score 0,52 0,87 0,07 0,39 –0,52 –0,33 0,00 0,32
(n) (26) (23) (15) (16) (28) (21) (69) (60)

leesvoorbeeld: in 1998 had 19% van de (zeer) sterk stedelijke gemeenten een factorscore lager dan –0,5 

ontwikkeling in scores

afname groter dan 0,5 13 15 19 16
af- of toename kleiner dan 0,5 52 62 43 51
toename groter dan 0,5 35 23 38 33
gemiddelde toe- of afname 0,33 0,34 0,31 0,32
(n) (23) (13) (21) (57)

leesvoorbeeld: bij 13% van de (zeer) sterk stedelijke gemeenten is de factorscore tussen 1998 en 2001
met meer dan 0,5 afgenomen

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; Interviews lokaal jeugdbeleid 1998; Nota’s jeugdbeleid 2002; Nota’s lokaal 
jeugdbeleid 1998)

De gemiddelde stijging is dus in alle stedelijkheidsklassen ongeveer gelijk. 70% van
de meest stedelijke gemeenten heeft in 2001 een score die hoger is dan 0,5, tegen
53% in 1998. Bij de matig stedelijke gemeenten is dit percentage gestegen van 33
naar 50. Bij de minst stedelijke gemeenten valt vooral de afname op van het aandeel
gemeenten met een score in de laagste klasse: van 54% in 1998 naar 33% in 2001.

Als we louter kijken naar de vraag of gemeenten in hun score tussen 1998 en 2001
gestegen of gedaald zijn, dan blijkt dat eenderde van de gemeenten een aanzienlijke
toename laat zien (0,5 of meer). De helft van de gemeenten is min of meer stabiel,
terwijl 16% een substantieel lagere staat van het jeugdbeleid heeft dan in 1998 
(–0,5 of minder).9

3.6 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is ingegaan op de mate waarin het jeugdbeleid in de onderzoeks-
gemeenten ontwikkeld is. Het blijkt dat de onderzoeksgemeenten op de samenvattende
maat ‘staat van het jeugdbeleid’ tussen 1998 en 2001 gemiddeld duidelijk (en significant)
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progressie hebben geboekt. Eenderde van de gemeenten heeft een aanzienlijk verder
ontwikkeld jeugdbeleid dan in 1998. Daartegenover staat dat 16% van de onderzoeks-
gemeenten er aanzienlijk op achteruit gaat, wat vooral te maken heeft met de geringere
inspanningen op het gebied van effectmeting en op het gebied van integrale beleids-
voering: politieke sturing, ambtelijke coördinatie en externe regie. De gemiddelde
stijging in de beleidsontwikkeling doet zich voor in alle stedelijkheidsklassen, waardoor
de verschillen tussen minder en meer stedelijke gemeenten gehandhaafd blijven. Het
is natuurlijk de vraag hoe zwaar aan dit punt moet worden getild. Het ligt voor de hand
dat kleine plattelandsgemeenten een minder opgetuigd jeugdbeleid hebben dan grote
steden. De problematiek is er minder omvangrijk, waardoor beleid meer algemeen
van karakter kan zijn, dat wil zeggen, gericht op alle jongeren. Vaak betekent dit het
in stand houden of versterken van voorzieningen. In grote steden is het beleid veel
probleemgerichter, zoals ook in hoofdstuk 4 aangetoond zal worden. Dergelijk beleid
is in het algemeen complexer van aard, omdat het vaak directe interventies betreft.
Een andere factor die een rol speelt is natuurlijk de omvang van het politieke bestuur
en het ambtelijke apparaat. Colleges en ambtelijke apparaten zijn kleiner in minder
stedelijke gemeenten, waardoor bijvoorbeeld afstemming en overleg eenvoudiger en
op meer informele wijze dan in grote steden kunnen worden geregeld.

De stijging op de samenvattende maat ‘staat van het jeugdbeleid’ betekent niet dat de
onderzoeksgemeenten er op alle aspecten van de maat gemiddeld op vooruit zijn
gegaan. De meeste winst is geboekt op het gebied van beleidsformulering. Er zijn in
2001 nog maar weinig gemeenten die geen zelfstandig, categoraal jeugdbeleid hebben
geformuleerd – dat laatste is bij ongeveer één op de zeven gemeenten het geval. Bijna
eenderde van de gemeenten heeft gedurende de onderzoeksperiode het jeugdbeleid
nauwkeuriger geformuleerd, of heeft het op een meer integrale wijze benaderd.
Daardoor heeft in 2001 ruim de helft van de onderzoeksgemeenten een zelfstandig,
categoraal jeugdbeleid dat is uitgewerkt in kwalitatieve dan wel in kwantitatieve doelen.
De groep onderzoeksgemeenten is echter niet representatief voor alle Nederlandse
gemeenten, omdat de streekproef gestratificeerd is: de (zeer) sterk stedelijke gemeenten
zijn oververtegenwoordigd, en de overige gemeenten ondervertegenwoordigd.
Rekening houdend met de stratificatie, waarbij bovenstaande gegevens gewogen
worden naar de stedelijkheid van alle Nederlandse gemeenten, zouden de onderzoeks-
resultaten betekenen dat ongeveer 20% van alle gemeenten geen specifiek jeugdbeleid
kent – iets meer dan de 14% onder de onderzoeksgemeenten. Ruim eenderde van de
gemeenten heeft een specifiek jeugdbeleid dat weinig is uitgewerkt, en ruim 40% kent
een beleid dat in kwalitatieve en/of kwantitatieve doelstellingen is uitgewerkt.

Een ander aspect waarop de onderzoeksgemeenten het in 2001 gemiddeld beduidend
beter doen dan in 1998 is de breedte van het beleid. Het gemiddelde aantal velden dat
in het jeugdbeleid geoperationaliseerd wordt, is gestegen van 4,5 in 1998 naar 5,7 in
2001. Dat is op een schaal van acht mogelijke aandachtsvelden een duidelijke toename.
Het is niet vreemd dat dit gemiddelde is toegenomen, omdat ook in het onderzoek
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van 1999 al bleek dat er een sterk positieve samenhang bestaat tussen de mate van
beleidsformulering en het aantal beleidsvelden in het jeugdbeleid. Hoe verder het beleid
is uitgewerkt, hoe meer beleidsvelden in het jeugdbeleid aandacht krijgen. Vanuit het
oogpunt van integrale beleidsvoering is deze ontwikkeling positief te waarderen. De
verschillende thema’s in het jeugdbeleid hangen vaak inhoudelijk samen, waardoor het
jeugdbeleid gebaat is bij een omvattende, integrale aanpak. Of, om het voorzichtiger
te stellen, het jeugdbeleid is in ieder geval gebaat bij het goed doordenken van de
mogelijke samenhangen tussen bij het jeugdbeleid betrokken beleidssectoren.

Op de overige, meer procesmatige aspecten die in dit hoofdstuk behandeld zijn, wordt
in het algemeen gemiddeld genomen wel enige vooruitgang geboekt, maar deze
vooruitgang is gering en van beperkte betekenis. Het blijft zo dat de ambtelijke samen-
werking en politieke sturing voor verbetering vatbaar blijven. Een uitzondering moet
worden gemaakt voor de meting van de effecten van het beleid. Alhoewel het op het
eerste gezicht lijkt alsof de aandacht hiervoor nauwelijks is toegenomen, blijkt bij
nadere beschouwing dat alleen onder de minst stedelijke onderzoeksgemeenten, die
hier relatief toch al weinig aandacht voor hebben, sprake is van een afgenomen aan-
dacht. Bij de overige gemeenten is de aandacht voor effectmeting duidelijk toegenomen.
Dat is niet verwonderlijk: het jeugdbeleid is er in het algemeen verder uitgewerkt in 
termen van doelstellingen, waardoor evaluatie meer voor de hand ligt. Zeker in een
periode waarin een verdere rationalisatie van beleidsprocessen middels beleidsverant-
woording, toegenomen aandacht voor evaluatie, en het monitoren van beleid en de
effecten ervan het debat in kringen van beleidsmakers en -volgers domineert, mocht
deze toegenomen aandacht verwacht worden. Aan de andere kant had dan ook een
toename in politieke sturing en ambtelijke coördinatie verwacht mogen worden, en
die is in dit onderzoek niet aangetoond. 
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Noten

1 Als gemeenten na 1998 geen nieuwe nota hebben ontwikkeld, wordt verondersteld
dat het jeugdbeleid op dezelfde wijze als in 1998 kan worden geclassificeerd. In
dat geval is er namelijk ofwel nog steeds geen nota, ofwel zijn de nota’s uit de
periode tot en met 1998 nog steeds van kracht aan het einde van het jaar 2001.

2 Het betreft een niet-stedelijke gemeente die weliswaar een nota jeugdbeleid heeft,
maar daarin alleen in vage termen aangeeft in de toekomst een jeugdbeleid te
gaan ontwikkelen. Deze gemeente had in 2001 dus geen doelstellingen en maat-
regelen op het gebied van jeugdbeleid. De andere gemeente heeft in haar na 1998
verschenen nota de doelstellingen in kwalitatieve in plaats van kwantitatieve zin
geformuleerd.

3 Daarbij dient ook bedacht te worden dat 15% van de onderzoeksgemeenten in
1998 al de hoogst mogelijke score had, en het voor hen dus niet mogelijk was
vooruitgang te boeken.

4 Het gemiddeld aantal aandachtsvelden in 1998 in deze tabel wijkt af van het
gemiddelde aantal dat gerapporteerd werd in 1999. Dat heeft te maken met het
in de huidige analyse ontbreken van twee gemeenten en drie deelgemeenten/
stadsdelen die in 1999 wel in de analyse betrokken waren. De twee gemeenten
ontbreken nu vanwege herindeling, terwijl er in het huidige onderzoek ook niet
afzonderlijk aandacht is besteed aan deelgemeenten in Rotterdam en stadsdelen
in Amsterdam.

5 Deze bevindingen worden ondersteund door de analyse van de na 1998 verschenen
nota’s lokaal jeugdbeleid. In 26 van de 36 nota’s wordt veel aandacht besteed
aan een actieve regierol van de gemeente. In zeven van deze nota’s is er wel aan-
dacht, maar is de voorgestelde regierol hoofdzakelijk als passief te omschrijven,
en in de overige drie nota’s is geen aandacht voor gemeentelijke regie.

6 Hier wordt een enge definitie van effectmeting gehanteerd: het gaat alleen om
de vraag of beleidsdoelen gerealiseerd zijn, niet om de vraag wat daarbij de bij-
drage van het gevoerde beleid is (zie ook hoofdstuk 1).

7 In 1998 zijn acht aspecten van het jeugdbeleid ondergebracht in de factor ’staat
van het jeugdbeleid’. Voor het huidige onderzoek is een van deze aspecten uit
de factor verwijderd: ‘afstemming met de jeugdzorg’. Dit aspect heeft meer
betrekking op de inhoud van het jeugdbeleid dan op de ontwikkeling ervan. De
afstemming met de jeugdzorg komt dan ook uitgebreid in hoofdstuk 4 aan de
orde. Omdat er nu in tegenstelling tot in 1998 zeven aspecten in de factor zijn
opgenomen, zijn de factorladingen veranderd ten opzichte van 1998. De scores
op de indicator ‘staat van het jeugdbeleid’ zijn dan ook licht gewijzigd, maar de
samenhang tussen de beide factorscores is bijna volledig (Pearson’s correlatie-
coëfficiënt tussen de factorscores in beide jaren is 0,96). 
Een andere verandering ten opzichte van 1998 is dat op een andere manier met
ontbrekende waarden is omgegaan. 
Voor gemeenten met maximaal twee ontbrekende waarden op de 7 aspecten (in
1998 waren dit er 3, in 2002 20), zijn deze waarden geïmputeerd met behulp
van het programma norm (Schafer 1999). Dit programma zocht op basis van
wel bekende waarden van een case de best passende waarden, waarbij voldoende
spreiding gegarandeerd wordt door op willekeurige wijze ‘error’-termen toe te
voegen. 
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8 Cronbach’s alpha voor de schaal van 1998 is 0,71, en die voor 2001 is 0,68.
9 Ook hier past de opmerking dat het voor gemeenten die in 1998 hoog scoorden

het relatief moeilijker is significante vooruitgang op de factor ‘staat van het
jeugdbeleid’ te boeken. 
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4 De inhoud van het jeugdbeleid

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is de staat van het jeugdbeleid besproken. Nagegaan is of gemeenten
een specifiek beleid gericht op de jeugd hebben ontwikkeld en hoe het jeugdbeleid in
de betreffende gemeenten is georganiseerd. Daarbij is onder meer gekeken naar de
politieke sturing en ambtelijke coördinatie, naar de breedte van het jeugdbeleid en de
mate waarin gemeenten beleidseffectmetingen doen. In dit hoofdstuk gaat de aandacht
uit naar de inhoud van het lokale jeugdbeleid. Waar gaat het in het lokale jeugdbeleid
over? Welke prioriteiten worden gesteld en welke zaken krijgen geen of weinig aan-
dacht? 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel (§ 4.2) wordt gekeken naar
de aandachtsvelden en leeftijdsgroepen waar gemeenten zich op richten. Eveneens
wordt nagegaan in hoeverre gemeenten zich toeleggen op verschillende groepen jeugd
en welke beleidsmaatregelen zij hebben genomen. Daarbij gaan we uit van de afspraken
die zijn gemaakt in het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (bans) uit 1999. In dit akkoord
kwamen het rijk, het Interprovinciaal Overleg (ipo) en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (vng) overeen te kijken naar alle jeugd en niet alleen aandacht te besteden
aan probleemjeugd. De aandacht voor deze groep blijft overigens volgens het bans-
akkoord wel noodzakelijk. 

In het bans-akkoord is eveneens afgesproken dat de vng gemeenten zou onder-
steunen in de regierol die zij hebben in het lokale jeugdbeleid. Het vng-project Lokaal
jeugdbeleid is opgezet voor een periode van vier jaar (1999 tot 2003). Het streven was
dat in 2002 zoveel mogelijk gemeenten een actief jeugdbeleid zouden voeren en dat,
waar dit jeugdbeleid al bestond, er op toegezien zou worden dat dit werd versterkt. In
het vng-project zijn daarvoor vier inhoudelijke thema’s nader onder de aandacht van
lokale bestuurders gebracht, te weten: 
– jeugd en veiligheid; 
– de afstemming tussen de jeugdzorg en het lokale jeugdbeleid; 
– de afstemming tussen lokaal jeugd- en lokaal onderwijsbeleid;
– en, tot slot, de sluitende aanpak van het beleid gericht op 0- tot 6-jarigen. 

Het tweede deel van dit hoofdstuk (§ 4.3) gaat wat dieper in op deze specifieke aan-
dachtsgebieden. Bestudeerd is of gemeenten beleid op deze inhoudelijke thema’s
hebben geformuleerd en, zo ja, welke prioriteiten er in dat beleid zijn. 
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4.2 Accenten in het jeugdbeleid

Algemeen preventief, gericht preventief en curatief jeugdbeleid
‘Balans in jeugdbeleid’ is één van de kerncriteria van het bans-akkoord uit 1999. De
aandacht van overheden moet niet alleen uitgaan naar risicogroepen, maar naar alle
jeugd. Tegelijkertijd is in het bans-akkoord ook vastgelegd dat er extra aandacht moet
zijn voor risicojeugd en dat geïnvesteerd moet (blijven) worden in specifieke voor-
zieningen voor deze groep jeugd. 

In het algemeen kan in het jeugdbeleid onderscheid gemaakt worden tussen ver-
schillende ‘typen’ jeugdbeleid, die betrekking hebben op verschillende groepen jeugd.
De terminologie omtrent deze ‘typen’ varieert door de tijd. In aansluiting op het vorige
onderzoek wordt hier een onderscheid gehanteerd tussen algemeen preventief, gericht
preventief en curatief jeugdbeleid.1

Algemeen preventief jeugdbeleid richt zich op alle jeugd en in het bijzonder op de
deelname van kinderen en jongeren aan algemene voorzieningen – van peuterspeelzaal
tot en met onderwijs en vrijetijdsvoorziening – om hen in hun groei naar volwassenheid
te ondersteunen. In dit beleid wordt gestreefd naar een versterking van dit voorzie-
ningenaanbod. 

Gericht preventief en curatief jeugdbeleid hebben uitsluitend betrekking op risico-
groepen jeugd. Het streven is de problemen van deze jeugdigen vroegtijdig te signa-
leren en aan te pakken. Gericht preventief beleid heeft tot doel (mogelijke) problemen
van risicojeugd zo snel mogelijk aan te pakken en, waar mogelijk, te voorkomen. Het
gaat hier onder meer om maatregelen als voor- en vroegschoolse educatie (vve) en
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering (O&O) voor specifieke groepen
jonge kinderen, maar ook om het voorkomen van schooluitval en jeugdwerkloosheid
onder tieners en jongvolwassenen. 

Curatief beleid beoogt jongeren met meervoudige problemen, die als gevolg daarvan
zijn ontspoord of dreigen te ontsporen, aan te pakken en/of te ondersteunen. Daarbij
moet onder andere gedacht worden aan de jeugdhulpverlening, maatschappelijke
opvang en de verslaafdenzorg. 

Aan de ambtelijke sleutelinformanten is gevraagd hoe zij het jeugdbeleid van hun
gemeente typeren: als algemeen preventief, als gericht preventief of curatief.

Tabel 4.1 Typering van het jeugdbeleid volgens ambtenaren jeugdbeleid (n = 59, in 
procenten)

zeer enigszins nauwelijks of niet

algemeen preventief jeugdbeleid 58 39 3
gericht preventief jeugdbeleid 51 44 5
curatief jeugdbeleid 25 58 17

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

54 De inhoud van het jeugdbeleid



Het accent ligt voor de meeste gemeenten op algemeen preventief en gericht preventief
jeugdbeleid (zie tabel 4.1). Bijna 60% van de gemeenten typeert het eigen beleid als
algemeen preventief en bijna de helft geeft aan (tevens) gericht preventief jeugdbeleid
te voeren. Het curatieve beleid krijgt doorgaans minder aandacht. Een kwart van de
gemeenten voert een duidelijk curatief jeugdbeleid. Lokale nota’s jeugdbeleid onder-
steunen deze conclusie. In op één na alle onderzochte nota’s jeugdbeleid is er sprake
van algemeen preventief jeugdbeleid. In 70% van de nota’s is het beleid tevens te
typeren als gericht preventief. 

Acht van de 60 onderzochte gemeenten (14%) besteden veel aandacht aan alle drie
beleidstypen. Dertien gemeenten (22%) besteden aan geen enkel type veel aandacht.
De rest richt zich vooral op één of twee beleidstypen. Daarbij blijkt een verband te
bestaan tussen gericht preventief en curatief jeugdbeleid. Het hebben van een gericht
preventief jeugdbeleid gaat doorgaans samen met het hebben van curatief jeugdbeleid
en andersom. Geen duidelijk verband wordt daarentegen gevonden tussen algemeen
preventief jeugdbeleid en gericht preventief/curatief jeugdbeleid. Daaruit blijkt dat het
lokale jeugdbeleid over twee sporen loopt. Er is beleid gericht op alle jeugd en, los
daarvan, beleid gericht op risicogroepen (vgl. Roes et al. 2002). 

Speerpunten van het jeugdbeleid
Uit de enquête onder ambtenaren jeugdbeleid komt naar voren dat de grote meerder-
heid van de gemeenten (88%) zich concentreert op onderwijs en opvang, gevolgd
door vrijetijdsbesteding en veiligheid/openbare orde (70%) (zie tabel 4.2).
Jongerenhuisvesting geniet daarentegen weinig belangstelling. Slechts twee gemeen-
ten houden zich hier volgens de ambtelijke sleutelinformanten intensief mee bezig.2

Ook arbeid en inkomen staat niet hoog op het prioriteitenlijstje van gemeenten. Iets
meer dan een kwart van de ambtenaren vindt dit een onderwerp van grote betekenis
en legt hier een duidelijk accent op.
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Box 4.1 Prioriteiten en accenten in het jeugdbeleid
Het lokale jeugdbeleid kent verschillende prioriteiten en accenten. Alhoewel er ook
veel overlap is, leiden verschillende prioriteiten tot andere accenten in het jeugdbeleid.

Prioriteit: achterstandsbestrijding

Het jeugdbeleid in Appingedam is gericht op het voorkomen van achterstanden in brede
zin. Het gaat vooral om preventie. Appingedam heeft naar verhouding veel inwoners met
een lage sociaal-economische status, wat gevolgen heeft voor het beleid op de terreinen
onderwijs, welzijn en sociale zaken. Het jeugdbeleid bestaat uit een aanbod van welzijns-
instellingen en het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa). Het gaat nog niet
om de ‘leuke dingen’, maar om een gerichte aanpak van de achterstanden, aldus de
wethouder. De ambtenaar karakteriseert het jeugdbeleid als ‘sober doch humaan’. 
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Vervolg Box 4.1 Prioriteiten en accenten in het jeugdbeleid
De speerpunten van het jeugdbeleid zijn gericht op het onderwijs. In grote lijnen gaat
het om: meer investeren in de voorschoolse periode, meer aandacht voor ondersteu-
ning in de schoolse periode, en in het voortgezet onderwijs aanvullende aandacht voor 
versterking van de (onderwijs) positie van allochtone leerlingen en voor de veilige
school/veilige stad.

Prioriteit: specifieke groepen

In de nota jeugdbeleid van de gemeente Culemborg komt naar voren dat de prioriteit
ligt bij twee leeftijdsgroepen: de 0-4-jarigen en de 10-15-jarigen. De wethouder legt
een sterke prioriteit bij 12-plussers. Bij die groep, in het bijzonder de allochtone jon-
geren, is de problematiek het grootst, wat zich onder meer uit in voortijdig school-ver-
laten. Het beleid voor deze groep zou meer pro-actief moeten zijn. Belangrijke ele-
menten van zo’n beleid zijn het in sterke mate betrekken van ouders bij het onderwijs
en het organiseren van vangnetten voor potentiële uitvallers in het voortgezet onder-
wijs. Een andere prioriteit is het aanpakken van de ervaren overlast die veroorzaakt
wordt door jongeren. De coördinerend ambtenaar jeugdbeleid legt een sterke nadruk op
de relatie tussen onderwijs en jeugdbeleid. Een andere prioriteit ligt volgens de ambte-
naar bij de, veelal allochtone, achterstandsgroepen. Het is belangrijk voor deze groe-
pen voorwaarden te creëren waardoor hun positie kan verbeteren. In de toekomst zou
er meer aandacht moeten komen voor de brede groep jeugd. Op dit moment hebben
deze groepen en de voor hen bestemde algemene voorzieningen echter niet de hoogste
prioriteit.

Prioriteit: zowel algemeen als gericht preventief

De Groningse wethouder wil in het jeugdbeleid een evenwichtige mix van wat aange-
duid wordt als de breedte- en de dieptestrategie. De breedtestrategie is gericht op het
realiseren van goede basisvoorzieningen en heeft in principe betrekking op alle jeug-
digen. Hiertoe behoort de invoering van het brede-schoolconcept. De diepte-
strategie is gericht op het leveren van op maat gesneden, flexibele ondersteuning aan
kinderen en hun ouders bij de aanpak van een gesignaleerd probleem. In de dieptestra-
tegie gaat het om onder meer opvoedingsondersteuning, het onderwijsachterstanden-
beleid (‘kansenbeleid’) en de sluitende aanpak tussen school en werk. Als concrete
prioriteiten noemt de wethouder de uitbreiding van de vensterscholen, een structurele
financiering jeugd- en jongerenteams, ruimte voor jongeren, de voorschoolse periode
en participatie van jongeren. De ambtenaar noemt daarnaast nog zaken als uitbreiding
van de kinderopvang, tieneropvang en de gezonde en veilige school.

Prioriteit: voorzieningen

De wethouder van Spijkenisse noemt als eerste en enige prioriteit in het beleid het 
realiseren van voorzieningen die voor jeugdigen aantrekkelijk zijn. Het gaat daarbij 



Tabel 4.2 Aandacht voor levensterreinen in jeugdbeleid volgens ambtenaren jeugdbeleid,

2001 (in procenten)

(heel) veel niet veel, niet (heel) weinig 
levensterrein aandacht weinig aandacht aandacht N

onderwijs/scholing 88 10 2 59
kinderdag- en buitenschoolse opvang 88 12 0 59
vrijetijdsbesteding/(buurt)voorzieningen 70 27 3 60
openbare orde/veiligheid 69 24 7 59
opvoeding/thuissituatie 53 31 16 58
gezondheid (lichamelijk/geestelijk) 41 46 13 56
arbeid/inkomen 27 36 38 56
jongerenhuisvesting/woonruimte 4 36 61 56

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Zijn de genoemde thema’s ook terug te vinden in de jeugdnota’s van de onderzochte
gemeenten? Het beeld dat uit de nota’s naar voren komt, correspondeert in grote lijnen
met het beeld dat de ambtenaren zelf schetsen (zie tabel 4.3). Vrijetijdsbesteding,
onderwijs en veiligheid zijn belangrijke kernthema’s. Opvoeding, zo blijkt uit de nota’s,
hoort daar ook bij. Jongerenhuisvesting en arbeid/inkomen spelen daarentegen een
ondergeschikte rol. Bovendien blijkt dat gemiddeld 5,7 onderwerpen prioriteit hebben
in het lokale jeugdbeleid (vgl. tabel 3.2 in hoofdstuk 3).
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Vervolg Box 4.1 Prioriteiten en accenten in het jeugdbeleid
onder meer om jeugdhonken, om culturele voorzieningen en om speeltuinen. In het
algemeen krijgt de vrijetijdsbesteding van de jeugd in de beleidsnotitie veel aandacht.
Van de acht beleidsthema’s die samen het integrale jeugdbeleid vormen, heeft zeker de
helft hier direct mee te maken, zoals jeugd op straat, sportstimulering en jeugd en vrije
tijd. Daarnaast is het onderwijsachterstandenbeleid in zijn geheel volgens de coördinerend
ambtenaar een prioriteit in het beleid: projecten gericht op kinderen uit risicogezinnen,
uitbreiding van het bereik van peuterspeelzalen, preventie van voortijdig schoolverlaten
en opvang van uitvallers.



Tabel 4.3 Aandacht voor levensterreinen in jeugdbeleid volgens nota’s jeugdbeleid, 2001

(in procenten)

levensterrein % nota’s met aandacht

vrijetijdsbesteding/(buurt)voorzieningen 94
onderwijs/scholing 86
opvoeding/thuissituatie 79
openbare orde/veiligheid 75
gezondheid (lichamelijk/geestelijk) 74
kinderdag- en buitenschoolse opvang 66
arbeid/inkomen 60
jongerenhuisvesting/woonruimte 39

Bron: SCP (Nota’s jeugdbeleid 2002)

Om meer zicht te krijgen op de inhoudelijke prioriteiten in het lokale jeugdbeleid is
aan de ambtenaren jeugdbeleid een lijst met beleidsmaatregelen en doelstellingen
voorgelegd. Deze zijn algemeen preventief, gericht preventief, gericht preventief/
curatief en curatief van aard, afhankelijk van de doelgroep en/of voorzieningen waar
de maatregel primair betrekking op heeft.

Op het gebied van het algemeen preventieve beleid, gericht op alle jeugd, geldt dat
regelingen met betrekking tot opvang en vrijetijdsbesteding de meeste aandacht
genieten (tabel 4.4). 85% van de onderzochte gemeenten vindt de uitbreiding van de
kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang belangrijk. Daarnaast spelen het ver-
beteren van speelgelegenheden voor kinderen (66%), het stimuleren van sportdeelname
(52%) en de ontwikkeling van brede scholen (50%) een centrale rol in het lokale
jeugdbeleid. 

Opvallend weinig aandacht gaat daarentegen uit naar de verlengde schooldag: voor
slechts 16% van de gemeenten vormt dit een belangrijk accent in het jeugdbeleid.
Deze geringe belangstelling kan niet los gezien worden van de opkomst van de brede
school. De experimenten met de ‘verlengde schooldag’, die begin jaren negentig zijn
opgezet door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (nizw) en gefinancierd
door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) en die beoogden
leerlingen na schooltijd een ‘leerzame’ vrijetijdsbesteding aan te bieden, zijn voor de
basisschool afgesloten in 1996 en voor het voortgezet onderwijs in 2001. Bij deze
experimenten is het veelal gebleven. Halverwege de jaren negentig ontstaan daarentegen
wel ‘brede scholen’.3 De brede school omvat meer dan de verlengde schooldag. Het
nizw zal later de verlengde schooldag dan ook een onderdeel van de brede school
noemen. Bij de brede school gaat het niet alleen om samenwerking met vrijetijds-
organisaties, maar ook met kinderopvang (buitenschoolse opvang), peuterspeelzaal
(vve), politie, jeugdhulpverlening en/of schoolmaatschappelijk werk. Deze ontwik-
keling zet wel krachtig door. In 2002, zo laten cijfers van de brede-schoolmonitor zien,
werken 268 gemeenten aan de totstandkoming van brede scholen en zijn bijna 
450 brede scholen operationeel (Oberon 2002). 
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Bij voorzieningen en activiteiten die zich richten op risicogroepen valt op dat veel zich
concentreert rond het onderwijs. De topvijf van prioriteiten heeft volledig betrekking
op voorschoolse en schoolse voorzieningen. Het gaat hier om de aanpak van onderwijs-
achterstanden (73%), het initiëren van voor- en vroegschoolse educatie (71%), het
bevorderen van de aansluiting tussen peuterspeelzaal en basisschool (67%), het
bestrijden van schoolverzuim (67%) en het professionaliseren van het peuterspeelzaal-
werk (66%). Daarnaast is er de nodige aandacht voor (jonge) kinderen. Een aanzienlijk
aantal gemeenten streeft naar een sluitende aanpak voor 0-6-jarigen (61%), een vroeg-
tijdige erkenning van problemen bij kinderen (57%) en het initiëren van opvoedings-
ondersteuning (45%). Bij de tieners ligt een duidelijk accent op curatieve maatregelen,
in het bijzonder op gerichte interventies bij de probleemjeugd (52%), en op het
afstemmen met de jeugdzorg (48%). 

Opvallend weinig belangstelling is er voor gezondheidsvoorlichting, het begeleiden
van starters op de arbeidsmarkt en de aanpak van jeugdwerkloosheid.4 Slechts 11%
van de gemeenten doet aan gezondheidsvoorlichting, maar 17% houdt zich intensief
mee bezig de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en 19% legt prioriteit op de bege-
leiding van starters op de arbeidsmarkt. 

Tabel 4.4 maakt duidelijk dat een groot aantal speerpunten verband houdt met de
stedelijkheid van gemeenten. Met name voor voorzieningen en activiteiten die bestemd
zijn voor risicojeugd – gericht preventief en curatief beleid – valt op dat sterk stedelijke
gemeenten hier doorgaans meer aandacht aan besteden dan minder stedelijke
gemeenten. Van de achttien genoemde (gericht preventieve en curatieve) regelingen
hangen er dertien samen met stedelijkheid. Uitzonderingen op deze algemene regel
zijn de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk en de sluitende aanpak voor
0-6-jarigen – maatregelen die in het landelijke jeugdbeleid veel aandacht genieten en
sterke (financiële) impulsen krijgen – alsook de voorlichting over veiligheid, de uit-
breiding van het straathoekwerk en gerichte interventies bij probleemjeugd. Deze
maatregelen krijgen in meer en minder stedelijke gebieden evenveel aandacht. Voor
voorzieningen en activiteiten die voor alle jeugd bestemd zijn, worden minder ver-
schillen gevonden tussen sterk en weinig stedelijke gebieden. Van de twaalf maatregelen
die in dit kader zijn opgesomd houden zeven geen verband met stedelijkheid en vijf
wel. Het gaat in het laatste geval om een keur aan regelingen, waaronder de ontwik-
keling van de brede school, de bevordering van sportparticipatie en deelname aan de
samenleving, cultuureducatie en invoering van de verlengde schooldag. Deze activiteiten
worden vaker ondernomen in meer stedelijke gebieden. 

Wat zeggen deze gegevens nu over de mate waarin er balans is in jeugdbeleid? Zoals
gezegd, betekent dit volgens het bans-akkoord dat niet alle aandacht uitgaat naar
probleemjeugd, maar ook naar andere (niet-problematische) groepen jongeren. In
het bans-akkoord wordt dan ook voorgesteld om te investeren in het algemene voor-
zieningenaanbod om de jeugd ‘van jongs af optimaal te ondersteunen bij het benutten
van kansen en het ontplooien van mogelijkheden’ (bans 2001: 32). Als we kijken naar
de inhoudelijke prioriteiten die worden gelegd in het lokale jeugdbeleid, dan blijkt dat
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zowel stedelijke als minder stedelijke gebieden maatregelen treffen ter versterking
van dit aanbod. In die zin kan gesproken worden van balans in het lokale jeugdbeleid.
Tegelijkertijd stelt het bans echter ook dat de aandacht voor risicogroepen niet mag
verslappen. Er moet geïnvesteerd worden in specifieke voorzieningen voor deze jeugd.
Dit criterium, zo laten de resultaten zien, krijgt vooral vorm op (groot)stedelijk niveau,
wat niet losgezien kan worden van het feit dat deze groepen daar vaker voorkomen. 

Tabel 4.4 Speerpunten van het lokaal jeugdbeleid, 2001 (n = 48-60, in procenten)

veel enige geen relatie met
aandacht aandacht aandacht stedelijkheida

algemeen preventief
uitbreiding kinderdagopvang/buitenschoolse opvang 85 14 2
realiseren/verbeteren speelgelegenheden 66 34 0
bevordering sportparticipatie 52 35 14 +
ontwikkeling brede school 50 30 20 +
uitbreiden/verbeteren kinder- en/of jongerenwerk 43 41 16
realiseren/verbeteren jeugdontmoetingsplekken 41 49 10
bevorderen participatie in samenleving 37 52 12 +
realiseren/verbeteren jongerencentrum 37 48 15
uitbreiding aantal peuterspeelzalen 36 43 21
bevorderen cultuureducatie 23 56 21 +
verbetering informatie voorziening (bv. JIP’s)b 22 48 29
invoering verlengde schooldag 16 36 48 +

gericht preventief
aansluiting peuterspeelzalen/basisonderwijs 67 28 5 +
professionalisering peuterspeelzalen 66 33 2
sluitende aanpak 0-6-jarigen 61 34 5
vroegtijdige onderkenning van problemen bij kinderen 57 38 5 +
opvoedingsondersteuning 45 47 9 +
voorlichting veiligheid/veilige school/schooladoptie 43 48 9
onderwijs in allochtone levende talen 30 42 28 +
peuterspeelzalen onderbrengen in basisscholen 23 41 36 +
ouderbetrokkenheid vergroten 22 48 31 +
gezondheidsvoorlichting 11 73 16 +

gericht preventief/curatief
aanpak onderwijsachterstanden 73 19 9 +
voor- en vroegschoolse educatie 71 19 10 +
bestrijding schoolverzuim en voortijdige uitval 67 33 0 +
instellen/uitbreiden straathoekwerk 31 33 36
begeleiding starters op arbeidsmarkt 19 44 38 +
aanpak jeugdwerkloosheid 17 46 37 +
curatief

gerichte interventies bij probleemjeugd 52 37 12
betere afstemming met jeugdzorg 48 42 10 +

overig
bevorderen samenwerking betrokken instellingen 62 32 7 +
invoeren jeugdmonitor 37 28 35

a + : positief verband stedelijkheid en aandacht, p < 0,05.
b Jongeren Informatie Punt (JIP).

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)
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Sluitende aanpak van leeftijdsgroepen
Naast de aandacht die wordt gevraagd voor verschillende groepen jeugd wordt in het
bans-akkoord ook benadrukt dat voorzieningen voor jeugdigen van verschillende
leeftijdsgroepen goed op elkaar aan moeten sluiten. ‘In de periode van 0 tot 23 jaar’,
zo stelt het bans, ‘moeten jeugdigen een ononderbroken ontwikkeling kunnen
doormaken.’ (bans 2001: 45). Met name op belangrijke schakelmomenten, waaronder
de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, zouden overheden hun
pijlen moeten richten, omdat juist op deze momenten de kans op problemen en uitval
groot zou zijn.

Volgens de bestudeerde nota’s jeugdbeleid gaat de meeste aandacht in het lokale
jeugdbeleid uit naar 0- tot 4-jarigen (zie tabel 4.5).5 Meer dan 80% van de onderzochte
gemeenten richt zich op deze groep. Daarnaast ligt er een belangrijk accent op oudere
kinderen en tieners onder 18 jaar. Dit kan niet losgezien worden van de centrale thema’s
in het lokale jeugdbeleid, te weten scholing, vrijetijdsbesteding, opvoeding en veiligheid.

De belangstelling voor de jeugd van 18 jaar en ouder is duidelijk geringer. Zoals
aangegeven, bestaat er in het lokale jeugdbeleid doorgaans weinig belangstelling voor
de beleidsterreinen die zich richten op deze leeftijdsgroep, waaronder jongerenhuis-
vesting en arbeid en inkomen.

Tabel 4.5 Aandacht voor leeftijdsgroepen in jeugdbeleid, 2001 (n = 60, in procenten)

(heel) veel niet veel, niet (heel) 
aandacht weinig aandacht weinig aandacht

0 tot 4 jaar 83 13 2
4 tot 12 jaar 75 22 3
12 tot 18 jaar 70 25 5
≥ 18 jaar 28 35 35

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Is er een verband tussen beleid dat zich richt op kinderen en beleid voor jongeren?
Hebben gemeenten die veel aandacht geven aan kinderen eveneens de nodige belang-
stelling voor tieners? De analyses wijzen uit dat er sprake is van een doorgaande
beleidslijn als het gaat om kinderen onder de 12 jaar. Gemeenten die veel aandacht
hebben voor jonge kinderen (tot 4 jaar) concentreren zich ook vaak op oudere kinderen
(tot 12 jaar). Kijken we naar de tieners van 12 jaar en ouder, dan vinden we iets soort-
gelijks. Gemeenten die zich richten op 12-17-jarigen ondernemen doorgaans ook
diverse acties die betrekking hebben op jongeren van 18 jaar en ouder en andersom. 

Geen verband wordt daarentegen gevonden tussen het beleid voor 12-minners en
12-plussers. Deze beleidstypen staan los van elkaar. Van een doorlopende beleidslijn
tussen kinder- en tienerbeleid is, met andere woorden, niet altijd sprake, ondanks
het feit waar dat zich in deze periode een belangrijk schakelmoment voordoet: de
overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. Het bans wijst dan
ook op het belang van longitudinale samenhangen. 
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4.3 Specifieke inhoudelijke thema’s 

Het vng-project Lokaal jeugdbeleid, dat in 1999 van start is gegaan voor een periode
van vier jaar, had tot doel ‘het bevorderen, verbreden en innoveren van gemeentelijk
jeugdbeleid’. Eén van de doelstellingen van dat project was om ervoor te zorgen dat
meer gemeenten een actief jeugdbeleid zouden gaan voeren (vng 1999: 6). Naast 
het streven naar een algehele verbetering van de staat van het jeugdbeleid (zie hoofd-
stuk 3), is ervoor gekozen vier inhoudelijke thema’s nader onder de aandacht van
gemeenten te brengen, te weten:
– jeugd en veiligheid;
– de afstemming tussen jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid; 
– de afstemming tussen lokaal jeugd- en lokaal onderwijsbeleid;
– de sluitende aanpak van het beleid gericht op 0- tot 6-jarigen. 

Concrete (meetbare) doelstellingen voor deze onderwerpen zijn niet gesteld, al wordt
impliciet wel gekoerst op een vergroting van de bewustwording van gemeenten en,
daaruit voortvloeiend, beleidsvorming op deze thema’s. Daartoe heeft de vng thema-
middagen, consulentenbijeenkomsten, workshops en consultaties georganiseerd.
Bovendien zijn een website, een nieuwsmagazine en een handboek ontwikkeld en zijn
specifieke activiteiten voor bestuurders georganiseerd (zie Koops en Gilsing 2003).
In deze paragraaf komt de vraag aan de orde of gemeenten beleid op deze inhoudelijke
thema’s hebben geformuleerd, en zo ja, wat de prioriteiten zijn in dat beleid. 

4.3.1 Jeugd en veiligheid
In het regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok is voor gemeenten een belangrijke
taak op het gebied van jeugd en veiligheid vastgelegd. Het beleid hieromtrent zou nauw
moeten aansluiten bij het lokale jeugdbeleid en zich onder andere moeten concentreren
op problemen en probleemgedrag van jongeren. Het jeugd- en veiligheidsbeleid dient
echter niet alleen curatief van aard te zijn, maar ook preventief. Eén van de centrale
speerpunten van dit beleid is dat gestreefd wordt naar een integrale, sluitende aanpak
ter voorkoming van (verdere) overlast door de jeugd en jeugdcriminaliteit. Hierbij zijn
vele actoren betrokken, waaronder het onderwijs, het welzijnswerk, politie en justitie,
de jeugdzorg, de stadswacht, gezinsvoogdij-instellingen, maatschappelijk werk en de
kinderbescherming. Regie en afstemming zijn dan ook noodzakelijk. 

Aan de ambtelijke sleutelinformanten is gevraagd of de gemeente een specifiek
veiligheidsbeleid gericht op de jeugd heeft, en zo ja, hoe dat er uitziet. Bijna eenderde
van de onderzochte gemeenten heeft geen specifiek jeugd- en veiligheidsbeleid. De
rest voert wel beleid op dit terrein. 

In aanvulling op de informatie van de ambtelijke sleutelinformanten is onderzocht
in hoeverre het thema ‘Jeugd en veiligheid’ is opgenomen in lokale beleidsdocumenten.
Van de jeugdnota’s die na 1998 zijn verschenen (n = 36) – het moment waarop het
vng-project Lokaal jeugdbeleid van start is gegaan – is in tien nota’s (28%) niets
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opgenomen over dit thema. Van de 26 gemeenten die wel aandacht besteden aan het
jeugd- en veiligheidsbeleid, besteedt ruim 75% tamelijk veel aandacht aan dit onder-
werp. Het beeld dat uit deze bevindingen ontstaat, is dat een meerderheid van de
onderzochte gemeenten actief bezig is met een veiligheidsbeleid gericht op jeugd,
maar dat er ook een aanzienlijke minderheid is die op dit moment weinig tot geen
beleid voert. Dit betreft overwegend minder stedelijke gemeenten.

In het kader van het vng-project Lokaal jeugdbeleid is afgesproken met het kabinet,
het ipo en de vng dat gemeenten gestimuleerd zouden worden actieplannen ‘Jeugd
en veiligheid’ op te stellen, waarin de beleidslijn voor dit thema uitgewerkt wordt.
Ook zou gestimuleerd moeten worden dat er zorgprogramma’s worden ontwikkeld
voor jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen (vng 1999: 27). Kijken we
naar de onderzochte gemeenten dan blijkt dat bijna de helft een actieplan ‘Jeugd en
veiligheid’ of een soortgelijk programma heeft (zie tabel 4.6). Daarnaast heeft ongeveer
een kwart van de gemeenten zorgprogramma’s voor jongeren die met justitie in aan-
raking komen. In beide gevallen zijn de meer stedelijke gemeenten oververtegen-
woordigd. 

Tabel 4.6 Aantal gemeenten met een jeugd- en veiligheidsbeleid, 2001 (n = 60, in procenten)

geen jeugd- en veiligheidsbeleid 32
actieplan Jeugd en veiligheid of iets dergelijks 48
veilige schoolprogramma’s 40
zorgprogramma’s voor jongeren die met justitie in aanraking komen 23

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)
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Op het gebied van jeugd en veiligheid zijn er duidelijke verschillen tussen de meer en
de minder stedelijke gemeenten. Onderstaande portretjes illustreren dat.

Weinig stedelijk

De gemeente Heeze-Leende heeft geen specifiek jeugd- en veiligheidsbeleid. Op aan-
drang van de politie is er eind 1999 een jongerenopbouwwerker aangesteld die 
(probleem)jongeren moet leren kennen en op basis daarvan tot aanbevelingen aan
politie en gemeente moet komen. Er is veel overleg tussen deze functionaris en de
politie. Het gaat daarbij vooral om de bestrijding van de overlast. De gemeente wordt
‘geplaagd’ door een kleine groep jongeren die problemen veroorzaken. De jongeren-
werker is er vooralsnog niet in geslaagd contact te leggen met deze groep. Voor het
jeugdbeleid van de gemeente zijn deze gebeurtenissen een belangrijk signaal: er doen
zich ontwikkelingen voor waarop de gemeente (nu) nog onvoldoende is voorbereid. Zo
is er een steeds grotere groep jongeren die onvoldoende wordt aangesproken door het
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verenigingsleven. De wethouder geeft aan dat hij weinig invloed heeft op de groep 12-
16-jarigen vanwege het ontbreken van het voortgezet onderwijs in de gemeente.

Matig stedelijk
Vanaf 1999 kan er in Culemborg gesproken worden van een jeugd- en veiligheidsbe-
leid. Dit beleid is gericht op het creëren van voorzieningen voor een aantal groepen
‘hangjongeren’. Om deze te realiseren, is een werkgroep onder voorzitterschap van de
wethouder jeugdbeleid ingesteld. Daarin is ook een aantal uitvoerende instellingen
betrokken, waaronder de politie. Op wijkniveau is er ook aandacht voor de overlast-
problematiek: er zijn projectgroepen, waarin de belanghebbenden, waaronder de
jeugd, oplossingen trachten te vinden. Door verschillende actoren wordt naar voren
gebracht dat het betrekken van overlast veroorzakende jongeren bij het zoeken naar
een oplossing, een positieve uitwerking heeft op de effectiviteit. Er is een afzonderlijk
overleg over vandalisme en criminaliteit door Marokkaanse jongeren. In dit overleg
zitten de burgemeester, de politie en vertegenwoordigers van de Marokkaanse
gemeenschap.

Sterk stedelijk
De gemeente Spijkenisse heeft samen met andere gemeenten in de regio subsidie
ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) in
het kader van ‘Jeugd en veiligheid’. Hiermee zijn tal van projecten gesubsidieerd:
onderzoek naar het gebruik van genotmiddelen, een opvoedbureau, een Home-startpro-
ject, coaching van het jongerenwerk, buurtnetwerken, een Jongeren Informatie Punt
(JIP) en nog veel meer. In het algemeen ligt het accent in deze projecten op preventie.
Deze preventieprojecten worden nadrukkelijk tot het integrale jeugdbeleid gerekend.
Meestal is in ieder geval het jongerenwerk hierbij betrokken. Repressief beleid
behoort tot de bevoegdheid van de burgemeester en valt buiten het jeugdbeleid. Het
jeugd- en veiligheidsbeleid van de gemeente kenmerkt zich door een structurele aan-
pak en maakt deel uit van het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente. 

Zeer sterk stedelijk 
Het onderwerp veiligheid staat zeer centraal in de gemeente Utrecht, zowel in het
gemeentebeleid als in het beleid van de uitvoerende instanties. Dit blijkt onder andere
uit de verschillende nota’s die de laatste jaren over dit onderwerp zijn verschenen. De
coördinerend ambtenaar jeugd en veiligheid geeft aan dat de gemeente een regierol
heeft op het gebied van veiligheid. Alle partners die met veiligheid te maken hebben
zijn om tafel gaan zitten en hebben gezamenlijk een beleidsplan opgesteld. Een
belangrijk speerpunt in het programma ‘Jeugd en veiligheid’ is het vroegtijdig, snel en
consequent reageren op strafbare feiten. Daarbij wordt veelal wijkgericht gewerkt. In
elke wijk is er een wijkbureau en elke wijk maakt een eigen veiligheidsprogramma. 



Er zijn verschillende partijen bij het jeugd- en veiligheidsbeleid betrokken, waaronder
politie en justitie en het onderwijs. In het kader van het streven te komen tot een inte-
grale benadering van jeugdcriminaliteit is onderzocht of gemeenten een specifiek
platform of netwerk hebben dat is gericht op jeugd en veiligheid en waar meerdere
actoren zitting in hebben. Meer dan 60% (n = 26) van de gemeenten die een jeugd- en
veiligheidsbeleid hebben, geeft aan zo’n platform te hebben. De overige gemeenten
hebben geen platform of netwerk.

In de enquête onder ambtelijke sleutelfiguren is een aantal mogelijke speerpunten
voorgelegd die verbonden zijn aan het jeugd- en veiligheidsbeleid. Gevraagd is in
hoeverre deze speerpunten van groot, enig of geen belang zijn in het jeugd- en veilig-
heidsbeleid in hun gemeente (tabel 4.7). 
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Veel gebeurt in het kader van preventie. Er is bijvoorbeeld aandacht voor de verdere
ontwikkeling van voorzieningen in de wijk, zodat minder jongeren instromen in het
justitiële circuit. Ook moeten deze voorzieningen perspectieven bieden aan jongeren
die al met politie en/of justitie in contact zijn geweest. In het kader van preventie is er
ook aandacht voor voorzieningen voor opvoedingsondersteuning en voor- en naschool-
se opvang. De aanpak van Marokkaanse probleemjongeren heeft daarbij prioriteit.

In Groningen loopt een aantal projecten die overlap vertonen met andere thema’s
binnen het jeugdbeleid, waaronder scholing. Zo is er het project Voortijdig
Schoolverlaten/bestrijding spijbelen. Daarnaast is er het Clip-programma, dat als doel
heeft de veiligheid en de veiligheidsbeleving in en rondom de scholen van het voortge-
zet onderwijs te verbeteren. Door een samenhangend pakket van maatregelen en regels
wordt door scholen samen met instellingen voor jeugdhulpverlening, onderwijsbegelei-
dingsdienst, ggd, Halt, politie en anderen gewerkt aan een pedagogisch klimaat waar-
in zowel leerlingen als leerkrachten zich veilig voelen. Er zijn ook projecten die specifiek
gericht zijn op allochtone jongeren, bijvoorbeeld op Antillianen en Arubanen. Sinds 1
april 1999 zijn er in Groningen vier Jeugd- en Jongerenteams (jjt’s) op wijkniveau actief.
Deze teams zoeken contact met jongeren die overlast veroorzaken. Samen zoeken zij
vervolgens naar oplossingen. De jjt’s proberen aansluiting te zoeken bij de vraag van
de jongeren en bouwen een vertrouwensrelatie met hen op. Daarnaast is er een
Stedelijk Straathoek Team (sst) opgezet dat zich richt op stedelijke problematiek, waar-
onder drugshandel. Het jeugd- en veiligheidsbeleid maakt deel uit van het integraal
veiligheidsbeleid van de gemeente.



Tabel 4.7 Speerpunten van het jeugd- en veiligheidsbeleid in gemeenten (in procenten)

groot enig geen relatie met 
belang belang belang stedelijkheida

overlastproblematiek tegengaan 86 14 0
geweld op straat/uitgaansgeweld tegengaan 63 34 3
harde kern aanpakken 54 34 12
positie allochtone probleemjeugd verbeteren 46 36 18 +
positie autochtone probleemjeugd verbeteren 41 57 3 +
probleemjeugd onder 12 jaar aanpakken 38 40 23
voorlichting geven over veiligheidsaspecten 37 49 14
voorkomen dat er in de gemeente coffeeshops (bij)komen 34 31 34
projecten om verveling bij jeugdigen tegen te gaan 30 57 14 +
camera’s plaatsen in uitgaansgebieden 28 19 53 +
kinderen van de straat houden 23 58 20 +
toegangswegen naar scholen beter beveiligen 21 55 24
verkeerslessen in het voortgezet onderwijs 7 39 54

a + : positief verband stedelijkheid en aandacht, p < 0,05.

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

De grote meerderheid van de gemeenten met een jeugd en veiligheidsbeleid hecht sterk
aan het tegengaan van de overlastproblematiek. Voor 86% van de gemeenten is dit van
groot belang; geen enkele gemeente hecht hier helemaal niet aan. Deze gemeenten
zien overlastbestrijding als een belangrijk doel achter het jeugd- en veiligheidsbeleid.
Daarnaast zijn het tegengaan van geweld op straat en het aanpakken van de ‘harde
kern’ belangrijke thema’s binnen het veiligheidsbeleid gericht op jeugd. De positie
van allochtone en autochtone probleemjeugd verbeteren speelt daarbij eveneens een
rol. Het sterke accent op overlastbestrijding en het aanpakken van ‘de harde kern’
verklaart mogelijk ook waarom gemeenten die een jeugd- en veiligheidsbeleid hebben,
zich concentreren op 12- tot 18-jarigen en op 18-plussers en relatief weinig aandacht
hebben voor kinderen. 

Minder prioriteit wordt gegeven aan maatregelen die verband houden met de ver-
keersveiligheid. Door het relatief geringe belang dat aan deze maatregelen wordt
gehecht, ontstaat de indruk dat het jeugd- en veiligheidsbeleid in de onderzochte
gemeenten voor een belangrijk deel doelgroepenbeleid is, dat beoogt overlast en
jeugdcriminaliteit onder risicogroepen te voorkomen. Maatregelen die meer omvatten
dan overlastbestrijding spelen een ondergeschikte rol. Deze bevinding is te begrijpen
vanuit het feit dat het jeugd- en veiligheidsbeleid van oudsher de prioriteit heeft gelegd
bij de probleemjeugd. Echter, zo stelt de vng in haar notitie (vng 1999: 26), ‘door
aansluiting te zoeken bij het project Lokaal jeugdbeleid krijgt de aanpak van jeugd en
veiligheid een bredere grondslag (…). Gezocht dient te worden naar een gemeenschap-
pelijke waardering van het begrip preventie, dat enerzijds past binnen het algemene
jeugdbeleid (…) en anderzijds van waarde is voor de integrale jeugd- en veiligheid-
aanpak.’ Gegeven deze ambitie zou een sterker accent op meer algemene veiligheids-
maatregelen verwacht mogen worden, naast een duidelijk accent op maatregelen als
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het tegengaan van schooluitval en voor- en vroegschoolse educatie, waarover meer in
paragraaf 4.3.3.

Tabel 4.7 laat, tot slot, zien dat voor een minderheid van de genoemde speerpunten
een relatie met stedelijkheid wordt gevonden. Slechts vijf van de dertien doelstellingen/
regelingen komen vaker voor in meer stedelijke gebieden. Het gaat hier om het ver-
beteren van de positie van respectievelijk allochtone en autochtone probleemjongeren,
het initiëren van projecten om verveling bij jeugdigen tegen te gaan en om kinderen
van de straat houden, en het plaatsen van camera’s in uitgaansgebieden. Hierbij past
de kanttekening dat de gemeenten zonder jeugd- en veiligheidsbeleid, die overwegend
matig tot niet stedelijk zijn, niet in deze analyse zijn betrokken. 

4.3.2 Afstemming jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid
De afstemming tussen jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid gaat doorgaans niet zonder
problemen (Gilsing 1999: 68). Dit hangt onder meer samen met de huidige verdeling
van bestuurlijke verantwoordelijkheden, waarbij provincies (en de drie grote steden)
verantwoordelijk zijn voor het beleid voor de Bureaus Jeugdzorg en de jeugdhulpver-
lening, terwijl gemeenten verantwoordelijk zijn voor algemene zorgvoorzieningen,
zoals consultatiebureaus, (school)maatschappelijk werk en jeugdwerk. In het kader
van het vroegtijdig signaleren van en ingrijpen bij problemen van de jeugd is het echter
van belang dat zorgvoorzieningen hun activiteiten op elkaar afstemmen zodat bijtijds
kan worden doorverwezen. Een goede afstemming tussen het provinciale beleid inzake
jeugdzorg en het gemeentelijke jeugdbeleid is wenselijk. De afstemming tussen jeugd-
zorg en het gemeentelijk beleid is dan ook een belangrijke inzet in de ontwikkeling
van de nieuwe Wet op de jeugdzorg en kreeg ook de nodige aandacht in het vng-project
Lokaal jeugdbeleid. 

Een ruime meerderheid van de gemeenten (86%) geeft aan te streven naar afstemming
tussen het provinciaal/grootstedelijk beleid en het lokale jeugdbeleid, zo blijkt uit de
enquête onder ambtelijke sleutelfiguren (zie tabel 4.8). In 43% van de gemeenten vindt
op dit moment vaak afstemming plaats; in eenzelfde percentage gebeurt dit af en toe.
Dit beeld correspondeert met de indruk die ontstaat uit de nota’s jeugdbeleid die na
1998 in 36 onderzoeksgemeenten zijn verschenen. Bijna 70% van de nota’s gaat in op
het belang van afstemming, 30% daarvan besteedt relatief veel aandacht aan dit thema.
Op basis van deze gegevens ontstaat de indruk dat het onderwerp ‘afstemming met de
jeugdzorg’ nog in ontwikkeling is. Veel gemeenten hechten belang aan dit onderwerp,
maar een minderheid is hier op dit moment intensief mee bezig en heeft concrete
plannen uitgewerkt in lokale nota’s jeugdbeleid. 
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Tabel 4.8 Mate van afstemming tussen provinciaal/grootstedelijk beleid over jeugdzorg 

en lokaal jeugdbeleid naar stedelijkheidsklasse, 2001 (in procenten)

(zeer) sterk matig weinig/
stedelijk stedelijk niet-stedelijk totaal

voortdurend/vaak 67 38 24 43
af en toe 29 44 57 43
zelden/nooit 5 19 19 14
(n) (21) (16) (21) (58)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)
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De afstemming tussen het lokale jeugdbeleid en de jeugdzorg is niet in alle gemeenten
even ver ontwikkeld. Van belang is daarbij onder meer de mate waarin de ontwikkeling
van de Bureaus Jeugdzorg is gevorderd. Daarnaast verschilt per gemeente de rol van
de Bureaus Jeugdzorg in het lokale jeugdbeleid. Ook hier is er sprake van verschillen
tussen de meer en de minder stedelijke gemeenten.

(Zeer) sterk stedelijke gemeenten

De provincie Groningen heeft de regierol in de jeugdzorg en is daarmee onder andere
verantwoordelijk voor de ambulante jeugdhulpverlening. De gemeente Groningen
neemt deel aan de Regiegroep Jeugdzorg. Op basis van een regiovisie formuleert de
Regiegroep prioriteiten voor de afstemming tussen vraag en aanbod en stelt zij jaar-
lijkse actieprogramma’s op. Ondanks het gevarieerde hulpaanbod constateert de
gemeente dat jongeren met meervoudige problematiek niet uit zichzelf naar de regu-
liere hulpverlening toestappen. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor deze groep op
zich genomen. De gemeentelijk georganiseerde jeugdhulpverlening (Giska) en het
Stedelijk Straathoek Team (sst) zoeken jongeren vooral op straat op of via signalen,
vooral van politie en het onderwijs. Er wordt door verschillende instellingen samen-
gewerkt en op lokaal niveau functioneert in dat verband het stedelijk Centraal
Meldpunt Jeugdhulpverlening (cmp), een preventief netwerk dat gegevens verzamelt
en registreert van risicojongeren en (dreigende) probleemsituaties. 

Aansluiting op het lokale jeugdbeleid van de gemeente Leiden wordt door het Bureau
Jeugdzorg (BJZ) lastig geacht. Noch de provincie, noch de gemeente stelt budget
beschikbaar om deze aansluiting te realiseren. Er was eigenlijk alleen een provinciale
startsubsidie. In de eerste jaren was het belangrijk om als BJZ op veel plekken aanwezig
te zijn, zodat de bekendheid bij instellingen zou groeien. Nu is het een kwestie van ‘de
boter overal wat dunner smeren’. Het BJZ neemt deel aan veel overleggen. Die zijn
geconcentreerd rond het onderwijs en rond het vroegtijdig signaleren van problemen
bij jeugdigen. De deelname aan al deze overleggen is voor het BJZ zeer belastend, wat 
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versterkt wordt door het gegeven dat bij dit bureau 50% meer aanmeldingen zijn
binnengekomen dan gepland. Door een gebrek aan gekwalificeerd personeel is het
moeilijk voldoende tijd vrij te maken voor deelname aan alle overleggen.

Binnen de gemeente Spijkenisse is er een ambtenaar die zich specifiek bezighoudt
met de jeugdhulpverlening. Zij verzorgt onder andere de contacten met de regionale
partners in de jeugdzorg – waar ook de leerplichtambtenaar vaak bij betrokken is – en
neemt deel aan het bestuurlijk stadsregionaal overleg. Belangrijk uitgangspunt voor
het regionale BJZ is het versterken van de preventieve activiteiten, om zo de curatieve
zorg te ontlasten. Er wordt meer samenwerking gezocht met hulpverleners, preventieve
voorzieningen, opvoedingsondersteuning, onderwijs, arbeidsvoorzieningen en inten-
sieve gezinsbegeleiding. Dit komt onder meer tot uiting in de betrokkenheid van de
jeugdzorg bij het schoolmaatschappelijk werk op een aantal scholen in het voortgezet
onderwijs. Ook het aanpakken van voortijdig schoolverlaten is een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid van jeugdzorg en onderwijsinstellingen. De respondent van het BJZ
vindt dat er in vergelijking met sommige andere gemeenten een goede samenwerking
is tussen de jeugdzorg en de gemeente Spijkenisse. Zij geeft aan dat er vooral veel 
contact is met de zorg-ambtenaar, de contacten met de ambtenaar jeugdbeleid zijn
minder frequent. Maar ze heeft wel de indruk dat beide ambtenaren onderling veel
overleggen.

Matig en weinig stedelijke gemeenten
In Appingedam is men tevreden over de samenwerking met het BJZ in Delfzijl. Er is
volgens de respondent van de jeugdhulpverlening geen onrust geweest over de terug-
trekkende beweging van de jeugdhulpverlening in verband met de komst van het BJZ,
want er waren eigenlijk geen goede lokale voorzieningen. Met de komst van het BJZ
verbeterde de situatie voor de gemeente. De problemen ontstonden pas later, toen
duidelijk werd dat de ambulante hulp geïndiceerde zorg betrof, waarover de gemeente
geen zeggenschap heeft. De afstemming van het jeugdbeleid op de jeugdzorg komt in
de nota en de interviews verder niet aan bod, met uitzondering van de jeugdhulpver-
lening. Deze maakt deel uit van de buurtnetwerken en heeft structureel contact met de
leerplichtambtenaar, het algemeen maatschappelijk werk, het sociaal en cultureel werk,
het onderwijs, politie en openbaar ministerie en de WIW-organisatie (Wet inschakeling
werkzoekenden). Het belang van het onderwijs neemt de laatste jaren snel toe.
Regelmatig contact wordt erg op prijs gesteld en er is een groeiend bewustzijn bij de
jeugdhulpverlening dat men zelf niet in staat is alle problemen het hoofd te bieden.

De afstemming tussen het lokaal jeugdbeleid en de jeugdzorg vindt in Culemborg 
primair plaats binnen een regionaal platform jeugdbeleid. Dit platform bestaat uit
bestuurders van regiogemeenten en vertegenwoordigers van instellingen op het gebied
van jeugdzorg. Het platform wordt ondersteund door een ambtelijke voorbereidings-



In het kader van de afstemming tussen jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid kunnen ver-
schillende acties ondernomen worden. Op beleidsniveau kunnen visies worden opge-
steld, waarin de verhouding tussen de jeugdzorg en het lokaal jeugdbeleid wordt
geregeld. Op voorzieningenniveau kunnen netwerken opgericht worden en/of kunnen
ondersteunende activiteiten worden georganiseerd. Onderzocht is in hoeverre derge-
lijke activiteiten plaatsvinden in gemeenten.

Ruim 40% van de onderzochte gemeenten heeft te maken met een regiovisie of een
beleidskader jeugdzorg (geformuleerd in samenspraak met het Bureau Jeugdzorg),
waarin de verhouding tussen de jeugdzorg en het lokaal jeugdbeleid wordt geregeld.
Eenderde van de gemeenten heeft wel een regiovisie, maar daarin is niets geregeld
over de relatie met het lokaal jeugdbeleid. De overige gemeenten zijn niet betrokken
bij een regiovisie jeugdzorg of geven aan dat dit in voorbereiding is. 

Als we kijken naar het voorzieningenniveau dan blijkt dat ongeveer driekwart van de
gemeenten (buurt)netwerken jeugdhulpverlening heeft die gericht zijn op signalering
en vroegtijdige onderkenning van problemen bij jeugdigen. Deze netwerken jeugd-
hulpverlening kunnen doorverwijzen naar de jeugdzorg. De jeugdzorg maakt bovendien
vaak deel uit van deze netwerken (zie hoofdstuk 6). In een kwart van deze gemeenten
opereert een dergelijk netwerk in alle buurten en in de overige 75% in één of meerdere
buurten. 

In verschillende gemeenten geeft het Bureau Jeugdzorg bovendien ondersteuning
aan voor de jeugd relevante eerstelijnsvoorzieningen, zoals het consultatiebureau of
maatschappelijk werk. Deze ondersteuning kan bestaan uit afstemming, consultatie
en deskundigheidsbevordering. Soms vinden er meerdere soorten ondersteuning
tegelijkertijd plaats. 
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groep. Op het moment van interviewen is de ontwikkeling van het BJZ nog in volle gang
en moet de afstemming op het lokale preventieve beleid nog gestalte krijgen. Er is voor
Culemborg weinig aanleiding om bij de komst van het BJZ te spreken van een ‘terug-
trekken van de jeugdhulpverlening uit het lokale voorzieningenpakket’, vindt de res-
pondent van BJZ, want voor jongeren onder de 12 jaar was er niets, en voor de 12-plus-
sers maar heel weinig. Bovendien was het aanbod van hulpverlening geografisch sterk
gespreid.

Aan afstemming met de jeugdzorg wordt in de nota jeugdbeleid van de gemeente
Heeze-Leende geen aandacht besteed. De wethouder geeft aan dat de gemeente zeer
beperkt diensten afneemt van de jeugdzorg. De gemeente zou volgens hem eerst de
eigen positie in het jeugdbeleid duidelijker moeten maken, voordat zaken worden
gedaan met het BJZ in Eindhoven. Het BJZ staat volgens de respondenten van instellin-
gen nog in de kinderschoenen. Men heeft inmiddels voor allerlei zaken protocollen,
maar die zijn nog niet beproefd. De wachttijden zijn erg lang; ouders die professionele
hulp zoeken moeten maanden wachten op een intakegesprek en daarna moeten ze
weer wachten op het behandelplan. 



Tabel 4.9 Vorm van ondersteuning door Bureau Jeugdzorg aan eerstelijnsvoorzieningen,

2001 (n = 60, in procenten)

deskundigheids-
geen afstemming consultatie bevordering

algemeen maatschappelijk werk 12 27 13 5
schoolmaatschappelijk werk 12 25 18 8
consultatiebureaus 15 23 10 3
zorgstructuur primair onderwijs 5 32 32 8
zorgstructuur voortgezet onderwijs 3 38 38 17
Regionaal meld- en coördinatiepunt 

voortijdig schoolverlaters (RMC) 8 15 12 3

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Tabel 4.9 laat zien dat ‘afstemming’ de ondersteuningsvorm is die het meeste plaats-
vindt. Consultatie komt ook regelmatig voor, met name bij voorzieningen die te maken
hebben met school (voortgezet onderwijs, primair onderwijs en schoolmaatschappelijk
werk). De zorgstructuren voortgezet onderwijs, waarin de onderwijsinstelling samen-
werkt met andere partijen zoals het (school–) maatschappelijk werk om leerlingen met
problemen adequate zorg te bieden, krijgen de meeste ondersteuning en de meest
verschillende soorten ondersteuning door Bureau Jeugdzorg (zie ook hoofdstuk 6).
Vergeleken met andere eerstelijnsvoorzieningen vindt hier ook veel deskundigheids-
bevordering plaats. 

Resumerend kan gesteld worden dat als het gaat om het voorzieningenniveau er het
nodige in beweging is. Een duidelijke meerderheid van de bestudeerde gemeenten heeft
een buurtnetwerk jeugdhulpverlening en diverse Bureaus Jeugdzorg bieden onder-
steuningsactiviteiten aan verschillende voorzieningen. Kijken we echter naar het
beleidsniveau en dan in het bijzonder naar de mate waarin visies zijn opgesteld over
de verhouding tussen de jeugdzorg en het lokale jeugdbeleid, dan moeten we conclu-
deren dat hier nog het nodige werk te doen is. Ook al zegt 86% van de geïnterviewde
ambtenaren jeugdbeleid dat zij het beleid over jeugdzorg en het jeugdbeleid soms of
vaak afstemmen, in ‘slechts’ 40% van de onderzochte gemeenten heeft dat tot nu toe
geresulteerd in een visie op dit thema. De indruk ontstaat dat er vaak nog sprake is van
twee parallelle trajecten; dit ondanks dat de relatie jeugdzorgbeleid en jeugdbeleid
een belangrijk speerpunt is in het vng-project Lokaal jeugdbeleid. 

4.3.3 Afstemming jeugd- en onderwijsbeleid
De invoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid eind jaren negentig,
waarin werd bepaald dat de aanpak van achterstandsleerlingen voortaan voor een
belangrijk deel voor rekening kwam van gemeenten (zie Turkenburg 1999, 2003), is
voor een aantal gemeenten aanleiding geweest een lokaal jeugdbeleid te formuleren.
De school is een belangrijke spil in het lokale jeugdbeleid. Allereerst omdat de school
van centraal belang is voor het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
De zorg voor voortijdig schoolverlaters, die de school achter zich laten zonder deze
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kwalificatie, en de bereidheid hier wat aan te doen zijn dan ook groot. Bovendien is
de afgelopen jaren veel ingezet op programma’s voor jonge kinderen van allochtone
herkomst en uit lagere sociale milieus. Geprobeerd wordt de taal- en rekenachter-
standen die deze kinderen aan het begin van de basisschool vaak hebben terug te
dringen door op de peuterspeelzaal en in de eerste jaren van het basisonderwijs 
specifieke programma’s aan te bieden (Herweijer 2003).

Daarnaast wordt de school vaak gezien als belangrijke vindplaats van sociaal-
emotionele problemen; als plaats waar dergelijke problemen worden gesignaleerd,
geregistreerd en doorverwezen. In die zin is het onderwijs een belangrijke schakel in
de totale voorzieningenstructuur voor jeugdigen. Om deze functie (beter) uit te kunnen
voeren zijn in de loop van de jaren negentig verschillende samenwerkingsverbanden
ontstaan tussen scholen en voor- en buitenschoolse voorzieningen, waaronder peu-
terspeelzalen, vrijetijdsverenigingen, maatschappelijk werk, opvangvoorzieningen,
politie enzovoort. Gesproken wordt in dit kader van ‘brede scholen’. 

Om het onderwijs deze functies te laten vervullen, is verregaande afstemming tussen
schoolse en niet-schoolse voorzieningen nodig en daarmee tussen het jeugd- en
onderwijsbeleid. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van afstemming en hoe deze
wordt vormgegeven is in deze paragraaf gekeken naar twee thema’s: de samenwerking
tussen het basisonderwijs en andere instellingen (‘brede scholen’) en het beleid omtrent
voortijdig schoolverlaten. Aan de acties die op gemeentelijk niveau zijn ondernomen
in het kader van het bestrijden van taal- en rekenachterstanden bij jonge kinderen
wordt in de volgende paragraaf aandacht besteed.
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Box 4.4 Afstemming jeugd- en onderwijsbeleid
In sommige gemeenten is er sprake van vergaande afstemming tussen het jeugd- en
onderwijsbeleid, in andere gemeenten in veel mindere mate. Onderstaande schetsen
illustreren beide situaties. 

Sterke afstemming jeugd- en onderwijsbeleid
Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) vormt het kader waarin het
jeugdbeleid van de gemeente Appingedam gestalte krijgt. Uitgangspunt in het goa-
beleid is dat de school een instituut is dat zich in de eerste plaats moet richten op het primaire
proces van het onderwijs, de interactie tussen leerkracht en leerlingen. De wethouder geeft aan
dat het onderwijs- en het jeugdbeleid één geheel vormen. In het Op Overeenstemming
Gericht Overleg (oogo) zitten bijvoorbeeld zowel scholen en andere onderwijsinstel-
lingen als welzijnsinstellingen. Tussen de instellingen voor welzijn en het basisonderwijs
zijn contacten gelegd en er lopen verschillende projecten. Er wordt nagegaan of er
behoefte is aan nauwere samenwerking in het kader van naschoolse opvang. Tussen
welzijn en het voortgezet onderwijs is geen contact. Het onderwijs maakt deel uit van
de buurtnetwerken. Daarbinnen worden op basis van een verkenning van de proble-
matiek onderling afspraken gemaakt op wiens weg een bepaald probleem ligt.
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Vervolg Box 4.4 Afstemming jeugd- en onderwijsbeleid
Het onderwijs- en jeugdbeleid van Culemborg liggen sterk in elkaars verlengde en
komen overeen in hun inhoudelijke accenten. Ook het veiligheidsbeleid sluit hierbij
aan. In het onderwijsachterstandenbeleid is een aantal beleidsmaatregelen opgenomen
die oorspronkelijk tot het jeugdbeleid behoorden. Belangrijke elementen van het goa
zijn de PeuterPlus-projecten, de invoering van een verlengde schooldag op drie achter-
standsscholen, Onderwijs in Allochtone Levende Talen (oalt) in de vorm van taal-
ondersteuning en trajecten voor leerlingen die dreigen uit te vallen respectievelijk
voortijdig het onderwijs hebben verlaten. Ook organisatorisch is er een sterke relatie
tussen jeugd- en onderwijsbeleid. Zo heeft de wethouder onderwijs zitting in de regie-
kamer jeugdbeleid en is de coördinerend ambtenaar jeugdbeleid ook verantwoordelijk
voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het onderwijs participeert in de meeste net-
werken rond het jeugdbeleid.

De aandacht van de wethouder van Leiden gaat in sterke mate uit naar de jeugd die
extra aandacht behoeft. Dat komt tot uiting in een ruime beleidsmatige aandacht voor
het onderwijs en vooral in het onderwijsachterstanden-beleid. Het onderwijsachter-
standenbeleid maakt deel uit van het integrale jeugdbeleid. Belangrijke aandachts-
punten in dit thema zijn de bijzondere aandacht voor kinderen met een taal- of ont-
wikkelingsachterstand, het voorkomen en bestrijden van schooluitval, het betrekken
van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen en het waar nodig ondersteunen van
de ouders. In het onderwijsachterstandenbeleid speelt de afdeling onderwijs van de
Onderwijs Begeleidingsdienst (obd) een prominente rol. Deze afdeling fungeert als
makelaar: zij sluit samenwerkingsovereenkomsten af met uitvoerende instellingen.
Belangrijk element in het onderwijsbeleid is de totstandbrenging van brede scholen.

Beperkte afstemming jeugd- en onderwijsbeleid

De gemeente Spijkenisse kent eigen onderwijsbeleidsplannen. Hierin komen het
lokaal onderwijsachterstandenbeleid – de gemeente is planplichtig – en het beleid
aangaande de schoolbegeleiding aan de orde. Er is een coördinerend ambtenaar
jeugdbeleid, die werkzaam is op de afdeling onderwijs en welzijn. Deze ambtenaar
regelt de betrokkenheid van de verschillende gemeentelijke afdelingen op project-
matige wijze. De bestuurlijke aansturing van de ambtenaar berust bij de wethouder, die
daarnaast onder meer welzijn, onderwijs en kunst en cultuur in zijn portefeuille heeft.
De wethouder en de ambtenaar geven beide aan dat er maar beperkte afstemming is
tussen het jeugd- en onderwijsbeleid. Samenwerking is er wel, maar deze is beperkt tot
het uitvoerende niveau. Op strategisch niveau is er weliswaar een functioneel overleg
jeugd binnen de afdeling onderwijs en welzijn, maar dit speelt geen grote rol in het
jeugdbeleid.

Heeze-Leende kent geen nota die handelt over het onderwijsbeleid en het is niet dui-
delijk wat de visie van de gemeente is op het onderwijsbeleid en hoe daar uitvoering
aan wordt gegeven, zo staat er in de nota jeugdbeleid. Wel wordt de wenselijkheid van 



Brede scholen
Vanuit het rijk is besloten dat er geen (extra) middelen ter beschikking worden gesteld
om de ontwikkeling van brede scholen in gemeenten te stimuleren. De activiteiten van
het vng-project Lokaal jeugdbeleid (vng 1999: 37) richten zich dan ook voornamelijk
op (het belang van) het concept ‘brede school’ en op de vraag hoe men dit concept in
de praktijk kan realiseren. Het doel is daarbij om waar nodig en mogelijk informatie
te verstrekken en concrete hulp te bieden. 

Uit tabel 4.10 blijkt dat eenderde van de onderzochte gemeenten één of meer brede
scholen heeft. Daarvan zijn er ongeveer evenveel gericht op achterstandsleerlingen als
op alle soorten leerlingen. Dit aantal lijkt aan de lage kant, zeker als we deze cijfers
vergelijken met de uitkomsten van de brede-schoolmonitor van Oberon (2002), waarin
is vastgesteld dat in 2002 268 van de 489 gemeenten die Nederland rijk is, één of
meerdere brede scholen hebben. Wel blijkt dat bijna de helft van de onderzochte
gemeenten bezig is met de oprichting van een brede school. Het grootste deel daarvan
concentreert zich op alle leerlingen. Bovendien heeft ruim 40% van de 47 gemeenten
met (plannen voor) een brede school een platform of netwerk dat specifiek gericht is
op de brede school. We kunnen dus concluderen dat voor de hier onderzochte gemeenten
geldt dat brede scholen in een beperkt deel voorkomen, maar wel in opkomst zijn.
Minder dan voorheen betreft de ontwikkeling van brede scholen scholen met veel
achterstandsleerlingen. 

Tabel 4.10 Aantal gemeenten met brede scholen en de doelgroep waarop zij zich richten 
(n = 60, in procenten)

nee, er zijn geen brede scholen en ook geen plannen daartoe 22
er is nog geen brede school, maar deze is wel in voorbereiding, 

bestemd voor alle leerlingen 38
er is nog geen brede school, maar deze is wel in voorbereiding 

bij scholen met achterstandsleerlingen 7
ja, er zijn brede scholen, bestemd voor alle leerlingen 15
ja, er zijn brede scholen, alleen scholen met veel achterstandsleerlingen 18

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Voor de vng is een brede school meer dan een school waar buitenschoolse activiteiten
worden georganiseerd. In het kader van het project Lokaal jeugdbeleid wordt gesteld
dat er pas sprake is van een brede school ‘(…) wanneer er een sociaal-pedagogische
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zo’n nota benadrukt. In de praktijk is er nog weinig afstemming met het onderwijs-
beleid en het onderwijs functioneert betrekkelijk autonoom. Aangezien er geen voort-
gezet onderwijs is in de gemeente, gaat het in het onderwijsbeleid vooral om de groep
0-12-jarigen.



visie ten grondslag ligt aan de wijze waarop de relatie tussen ‘brede-schoolactiviteiten’
en het onderwijsprogramma wordt vormgegeven. Het gaat in een brede school om de
pedagogische functie en de verbreding van het opvoedingsmilieu.’ (vng 1999: 34).
Het is een plek waar voorzieningen samenkomen met het oog op de bevordering van de
ontwikkeling en de ontwikkelingskansen van de jeugd (www.lokaaljeugdbeleid.nl).
Maar onderschrijven gemeenten deze visie ook? Welke doelstellingen zijn volgens
gemeenten van belang (geweest) bij de totstandkoming van deze scholen? 

Voor 80% van de gemeenten staat het vergroten van de sociale competentie van
kinderen centraal bij de oprichting van een brede school (tabel 4.11). Geen enkele
gemeente vindt dit argument niet van belang. Daarnaast wordt veel waarde gehecht
aan achterstandsbestrijding (77%), vergroting van de participatie van kinderen in de
samenleving (70%), gevolgd door het zo snel mogelijk kunnen bieden van de nodige
zorg aan kinderen (65%). Deze doelstellingen hebben primair te maken met het
bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder de ontwikkeling van
achterstandsleerlingen, en corresponderen daarom met de visie op de brede school
zoals beschreven in het vng-project. De overige doelstellingen, die deels te maken
hebben met overwegingen van opvang en dagindeling, spelen in beduidend minder
gemeenten een rol. 

Tabel 4.11 Doelstellingen bij de totstandkoming van brede scholen (in procenten)

groot belang enig belang geen belang (n)

vergroten sociale competentie van kinderen 80 20 0 (44)
achterstandsbestrijding bij kinderen 77 16 7 (43)
vergroting participatie van kinderen in de samenleving 70 27 2 (44)
kinderen zo snel mogelijk de nodige zorg bieden 65 30 5 (43)
vergroting participatie van ouders in de school 60 35 5 (43)
bieden van buitenschoolse opvang 40 42 18 (45)
drempelverlaging eerstelijnsvoorzieningen 38 52 10 (42)
kinderen met culturele instellingen in contact brengen 33 60 7 (43)
bieden van een goede dagindeling aan kinderen 34 44 22 (41)
kinderen met sportverenigingen in contact brengen 28 63 9 (43)
kinderen van de straat houden 19 55 26 (42)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)
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Box 4.5 Brede scholen
Dat achterstandsbestrijding één van de belangrijkste motieven is/was om een brede
school op te zetten, wordt duidelijk als we kijken naar de gemeenten Leiden,
Groningen en Utrecht. Daaruit komt eveneens naar voren dat opvang een steeds
belangrijker rol begint te spelen.
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Vervolg Box 4.5 Brede scholen
Een belangrijk element in het Leidse onderwijsbeleid is de totstandbrenging van brede
scholen (zie Box 4.4). Dit beleid bestaat uit drie sporen. In het eerste spoor worden in
achterstandswijken brede scholen gecreëerd, waarin de aanpak van achterstanden een
belangrijke plaats inneemt. In het tweede spoor gaat het om nieuw te stichten scholen
in nieuwbouwwijken. Hier is de brede school niet specifiek gericht op achterstand, maar
is het vooral een brede voorziening. Het derde spoor van het brede-scholenbeleid is de
verlengde schooldag, waarbij op basisscholen naschoolse activiteiten worden aangebo-
den. 
Vanuit het onderwijs wordt aangegeven dat de gemeente weliswaar verantwoordelijk
is voor het beleid, maar dat de wijze waarop dit gebeurt sterk wordt medebepaald
door het onderwijs zelf. De rol van de gemeente wordt zowel sturend als aanmoedi-
gend genoemd.

Het onderwijsbeleid van de gemeente Groningen gaat ondanks de eigen financiering
op in het jeugdbeleid, zo stelt de wethouder, die zowel integraal jeugdbeleid als
onderwijs in zijn portefeuille heeft. De nota’s onderwijsbeleid en jeugdbeleid lopen
moeiteloos in elkaar over. ‘Je kunt geen jeugdbeleid voeren zonder het onderwijs daar-
bij te betrekken. Het onderwijs is de enige plek waar je alle jeugdigen kunt bereiken,
daar moet je gebruik van maken.’ 
De relatie tussen het jeugdbeleid en het onderwijsbeleid krijgt vooral gestalte in de
brede school (vensterschool). Deze is in de stad Groningen gericht op onderwijs en
opvoeding van kinderen van 0 tot 15 jaar en op hun ouders en behelst een intensieve
samenwerking tussen onderwijs, welzijnsinstellingen, gezondheidszorg en instellin-
gen gericht op kunst, cultuur en vrije tijd. Het gaat om een wijkgebonden voorziening.
De brede school moet gezien worden als een algemene voorziening en wordt niet
alleen gerealiseerd in bepaalde achterstandsgebieden. 

Wel is de invulling van de brede school per wijk heel verschillend. In achterstandswij-
ken zijn de voorzieningen gratis of bijna gratis, terwijl in bijvoorbeeld een wijk met
overwegend tweeverdieners het aandeel van ouder-
bijdragen in de financiering veel groter is. De brede school herbergt, naast het regulie-
re basisonderwijs, in ieder geval peuterspeelzalen en kinder- en buitenschoolse
opvang. Het is de bedoeling in 2005 met de brede scholen 75% van de basisschool-
leerlingen en 50% van de 12- tot 15-jarigen te bereiken. In 2001 waren er negen ven-
sterscholen in Groningen.

Utrecht kent de zogenaamde forumscholen. Deze zijn gericht op alle jeugdigen. De
drie uitgangspunten van de forumschool zijn: veiligheid, kwaliteit en openheid. Het
streven is om in 2007 in elk van de negen Utrechtse wijken een forumlocatie te hebben. 



Voortijdig schoolverlaten (vsv)
In het vng-project Lokaal jeugdbeleid is ervoor gekozen apart aandacht te besteden
aan het thema ‘voortijdig schoolverlaten (vsv)’ en het niet onderdeel te laten zijn van
een breder project in het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
Dit omdat er, volgens de vng, ‘nog een forse inspanning geleverd moet worden om te
bevorderen dat uiteindelijk het aantal jongeren afneemt dat zonder startkwalificatie
de arbeidsmarkt betreedt’ (vng 1999: 35). 

Aan de ambtelijke sleutelinformanten is gevraagd of de gemeente beleid geformu-
leerd heeft om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Meer dan een kwart van de
gemeenten heeft geen eigen beleid en geeft aan dat het beleid omtrent voortijdig school-
verlaten helemaal is ondergebracht bij het Regionaal meld- en coördinatiepunt voor-
tijdig schoolverlaters (rmc). Dit is een regionaal samenwerkingsverband tussen
overheden, scholen en instellingen werkzaam op het terrein van arbeidsvoorziening,
onderwijs, justitie, jeugdhulpverlening en welzijn. Het doel van deze samenwerking
is jongeren te behoeden voor het voortijdig stoppen met school en hen te stimuleren
een startkwalificatie te behalen. Scholen zijn verplicht voortijdig schoolverlaters tot
23 jaar bij het rmc aan te melden. Bijna driekwart van de gemeenten heeft wel een
eigen vsv-beleid;de overgrote meerderheid voert dit beleid in samenwerking met het
rmc en een kleine minderheid heeft een geheel zelfstandig beleid, los van het rmc. 

De vng wijst in haar notitie op het feit dat gemeenten in het kader van vsv verschillende
taken hebben. Preventieve taken zijn onder andere leerplichthandhaving, het verzorgen
van een goede registratie en samenwerking met scholen. Ook is intergemeentelijke
samenwerking van belang ter versterking van de rmc-functie, wat wil zeggen het
realiseren van een sluitende aanpak van deze jongeren (vng 1999: 35). In tabel 4.12
wordt weergegeven hoeveel belang gemeenten hechten aan deze en aanverwante
doelstellingen en maatregelen.
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Vervolg Box 4.5 Brede scholen
De vertegenwoordigers van uitvoerende instellingen vinden dat het forumproject een
voorbeeld is van een duidelijke toenadering tussen welzijn en onderwijs. Tegelijkertijd
geven ze aan dat de geldstromen voor onderwijs en jeugdbeleid (bv. welzijn) nog
gescheiden verlopen. Het feit dat de gemeente niet één gesprekspartner is, maar uit
meerdere gesprekspartners bestaat, vinden instellingen wel eens lastig. De wethouder
geeft aan dat forumscholen goed zouden zijn voor elke wijk, niet alleen voor de
achterstandswijken. In verschillende wijken kun je wel een andere invalshoek kiezen
voor de invulling van de forumschool.



Tabel 4.12 Speerpunten in het vsv-beleid van de onderzochte gemeenten (in procenten)

groot belang enig belang geen belang (n)

versterking leerplichthandhaving 86 14 0 (43)
versterking zorgsystemen voortgezet onderwijs 66 32 2 (41)
versterking RMC-functie 62 33 5 (42)
bevorderen doorlopende leerwegen vmbo en ROC’s 

op beroepsvoorbereidende trajecten 59 33 8 (39)
regeling meldingsplicht niet-leerplichtige voortijdig 

schoolverlaters 57 33 10 (42)
instellen individuele trajectbegeleiding 53 25 23 (40)
nauwere samenwerking met justitie 32 54 15 (41)
nauwere samenwerking met Centrum voor Werk en 

Inkomen/Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening 35 43 22 (37)
aanscherping instroombeleid voortgezet onderwijs (selectie) 18 42 39 (38)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

De meeste gemeenten hechten veel belang aan de versterking van de leerplichthand-
having in het kader van het vsv-beleid. Er is niet één gemeente die dit niet belangrijk
vindt. Daarnaast speelt de versterking van zorgsystemen in het voortgezet onderwijs
en de versterking van de rmc-functie een grote rol. Deze prioriteiten corresponderen
met de accenten die in het vng-project wordt genoemd. 

4.3.4 Sluitende aanpak 0- tot 6-jarigen
In het bans-akkoord van 1999 is een belangrijke prioriteit gelegd bij 0- tot 6-jarigen.
Het rijk, het Interprovinciaal Overleg (ipo) en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (vng) hebben samen afgesproken extra aandacht te besteden aan deze
leeftijdsgroep. Met het inzicht dat achterstanden dikwijls hun oorsprong hebben in de
vroege, voorschoolse ontwikkeling en het idee dat een vroege signalering en preventie
van problemen uitval op latere leeftijd kan voorkomen, groeide de aandacht voor
voorzieningen voor jonge kinderen. Er wordt naar gestreefd om consultatiebureaus,
peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen te versterken. Niet alleen door capa-
citeitsuitbreiding, maar ook door deskundigheidsbevordering van beroepskrachten
en het vergroten van de bereikbaarheid van deze voorzieningen voor achterstands-
groepen.
Veel aandacht gaat daarbij uit naar extra hulp en ondersteuning in het gezin en via de
school, in het bijzonder naar opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering
(O&O) en voor- en vroegschoolse educatie (vve). O&O is gericht op het versterken van
de opvoedingscompetenties van ouders en verzorgers en op het bevorderen van de
ontwikkeling van de kinderen via spel. Het vve-beleid is gericht op kansenbevordering
van peuters en kleuters uit risicogroepen om deel te kunnen nemen aan het onderwijs
en op de langere termijn aan de samenleving. Bij het vve- en O&O-beleid zijn ver-
schillende sectoren betrokken, waaronder welzijn, onderwijs, jeugdgezondheidszorg
en jeugdzorg.
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Box 4.6 Beleid gericht op 0- tot 6-jarigen
Het beleid gericht op een sluitende aanpak van 0- tot 6-jarige kinderen krijgt vaak
(gedeeltelijk) vorm via het onderwijsachterstandenbeleid, zo blijkt uit onderstaande
portretten.

Er zijn in Appingedam zowel professionele peuterspeelzalen als peuterspeelzalen die
werken met vrijwilligers. Bovendien participeert Appingedam in de Stichting Kinderopvang
Noord-Groningen. Er wordt gewerkt met de projecten Opstapje en Opstap. Deze 
programma’s zijn aanvankelijk opgezet voor allochtone kinderen en ouders, maar
momenteel nemen er ook kinderen van een aantal autochtone gezinnen aan deel. De
thuiszorg bereikt via Ouder&Kindzorg bijna de gehele groep pasgeborenen en peuters.
Deze instelling geeft ook opvoedingsondersteuning, onder andere in de vorm van de
cursus Opvoeden Zo. Binnen de kinderopvang wordt aangegeven dat er wordt samen-
gewerkt met peuterspeelzalen en het onderwijs, voornamelijk bij de individuele 
casuïstiek. 

De gemeente Culemborg wil, in het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid, een toename van het aantal kinderen uit risicogroepen dat deelneemt aan
voor- en vroegschoolse voorzieningen. Er is een aantal projecten, zoals PeuterPlus-
projecten, waarin wordt beoogd de drempel voor deelname aan het peuterspeelzaal-
werk te verlagen. Verder wordt geprobeerd de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk te
versterken door profes-sionalisering en het aangaan van structurele contacten met
basisonderwijs, consultatiebureaus en openbare bibliotheek. In het kader van het 
0- tot 6-jarigenbeleid worden ook opvoedcursussen aangeboden. Deze projecten zijn
vooral gericht op Marokkaanse ouders. Daarnaast zijn er projecten voor woonwagen-
bewoners en Molukkers. Hierbij wordt samengewerkt met provinciale steunfunctie-
instellingen en landelijke zelforganisaties.

Het Leidse beleid gericht op de voor- en vroegschoolse periode maakt grotendeels
deel uit van het onderwijs-achterstandenbeleid. Er zijn projecten voor taalstimulering
bij allochtone peuters, waarbij als toelatingseis deelname aan een Opstapje-project
wordt gesteld om de betrokkenheid van ouders te garanderen. Voorts kennen andere
peuterspeelzalen zogenaamde plusfuncties, waarbij extra aandacht wordt geschonken
aan logopedie of sociaal-emotionele ontwikkeling. Ouders kunnen beslissen of de
dossiers van de peuterspeelzalen worden doorgegeven aan het basisonderwijs en er
wordt gewerkt aan een soortgelijk instrument voor de overdracht van gegevens van
kinderopvang naar het basisonderwijs. Ten slotte is er nog opvoedingsondersteuning,
bijvoorbeeld in de vorm van opvoedbureaus, opvoedcursussen (onder andere ouder-
pubercursussen) en Home-start.



Ruim 80% van de ondervraagde gemeenten heeft een 0- tot 6-jarigenbeleid. De helft
van deze gemeenten beschikt bovendien over een platform of netwerk dat specifiek
gericht is op het 0- tot 6-jarigenbeleid.Bijna 70% van de gemeenten met een 0- tot 6-jarigen-
beleid (n = 48) richt zich op alle 0- tot 6-jarigen in de gemeente en ruim 30% alleen
op de risicokinderen in deze leeftijdsgroep. Het 0- tot 6-jarigenbeleid is, met andere
woorden, in de praktijk niet uitsluitend een doelgroepenbeleid. In het bans-akkoord
wordt veel waarde gehecht aan het versterken van het algemene voorzieningenaanbod
voor 0- tot 6-jarigen en aan een sluitende aanpak bij problemen. Daarbij wordt een
belangrijk accent gelegd op programma’s voor kinderen in achterstandssituaties,
waaronder O&O en vve. Bij de algemene voorzieningen voor 0- tot 6-jarigen worden
de nodige capaciteits- en kwaliteitsproblemen gesignaleerd (bans 2001: 52). Het gaat
hier onder meer om de beperkte capaciteit van de kinderopvang, de wachtlijsten in het
peuterspeelzaalwerk, het relatief geringe bereik van consultatiebureaus, het belang van
de deskundigheidsbevordering van medewerkers in voorzieningen voor 0- tot 6-jarigen
(in het kader van vroegsignalisering) en de gebrekkige kwaliteit van de speelruimte
voor kinderen. Welke maatregelen nemen gemeenten om het algemene voorzieningen-
aanbod voor jonge kinderen te versterken en in hoeverre hebben zij projecten voor
achterstandskinderen?
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Vervolg Box 4.6 Beleid gericht op 0- tot 6-jarigen
Het beleid gericht op 0- tot 6-jarige kinderen maakt in Spijkenisse deel uit van het
bredere onderwijsachter-standenbeleid. Belangrijk element van dit beleid is het aan-
bieden van projecten gericht op taalontwikkeling, zoals Opstapje en Opstap. Er is een
discussie of het peuterwerk primair gericht moet zijn op de aanpak van ontwikkelings-
achterstanden bij kinderen uit risicogezinnen of primair een algemene voorziening is 
die kinderen voorbereidt op het onderwijs. Tot op heden wordt het peuterwerk vooral
gezien als algemene voorziening, maar de wethouder wil met het peuterwerk nauwere
afstemming realiseren met de Stap-projecten, wat een ommezwaai naar een meer risico-
gerichte benadering zou betekenen. Een laatste element van het 0- tot 6-jarigenbeleid
is de afstemming tussen peuterspeelzalen en basisonderwijs. Er zijn convenants tussen
de betrokken partijen afgesloten om gegevens over te dragen als er bij kinderen bepaalde
ontwikkelingsachterstanden zijn gesignaleerd. Bovendien wordt ernaar gestreefd de
curricula van peuterwerk en onderwijs beter op elkaar af te stemmen. 



Tabel 4.13 Beleidsaandacht voor 0- tot 6-jarigen (in procenten) 

veel enige geen 
aandacht aandacht aandacht (n)

uitbreiding kinderopvang 79 21 0 (48)
professionalisering peuterspeelzalen 64 33 2 (45)
vroegtijdige opsporing, signalering van problemen 62 36 2 (47)
verbetering voorschoolse educatie, bijv. voorschool 60 28 13 (47)
sluitende aanpak 0- tot 6-jarigen 57 41 2 (46)
toename bereik bij doelgroepkinderen 56 36 9 (45)
opvoedingsondersteuning 53 43 4 (47)
betere dossieroverdracht peuterspeelzalen/basisonderwijs 50 41 9 (44)
methodische afstemming peuterspeelzalen/basisonderwijs 40 47 14 (43)
betrokkenheid ouders uit doelgroep vergroten 35 54 11 (46)
uitbreiding aantal peuterspeelzalen 24 42 33 (45)
peuterspeelzalen onderbrengen in basisscholen 23 35 42 (43)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

De uitbreiding van de kinderopvang is de absolute nummer één (zie tabel 4.13). Het
betreft hier een vrij algemeen doel, dat niet alleen de ontwikkeling van 0- tot 6-jarigen
behelst, maar vooral ook het faciliteren van de combinatie van arbeid en zorg. De grote
hoeveelheid aandacht die er door gemeenten aan dit doel besteed wordt, kan niet los-
gezien worden van de verschillende stimuleringsmaatregelen rondom de kinderopvang,
waaronder de tijdelijke stimuleringsregeling kinderopvang 1999-2002 (ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vws) en de subsidieregeling kinderopvang en
buitenschoolse opvang voor alleenstaande ouders (ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, szw) (Gilsing et al. 2000: 36-37). 

Het tweede en derde speerpunt – de vroegtijdige opsporing en signalering van
problemen en de professionalisering van peuterspeelzalen – krijgen eveneens de nodige
aandacht. Meer dan 60% van de onderzochte gemeenten besteedt hier aandacht aan.
Ook hier is vanuit het rijk het nodige op ingezet, onder meer in de vorm van de tijde-
lijke regeling vroegsignalering (vws). 

Beduidend minder aandacht is er voor het onderbrengen van peuterspeelzalen in
basisscholen. Ook de uitbreiding van het aantal peuterspeelzalen blijkt in veel gemeenten
geen speerpunt van belang te zijn. Niet zozeer de fysieke samensmelting van schoolse
en voorschoolse voorzieningen en de uitbreiding daarvan, maar de professionalisering
van voorschoolse voorzieningen in het kader van de vroegsignalering staat hoog op
het prioriteitenlijstje van gemeenten. 

4.4 Samenvatting en conclusies

Accenten in het jeugdbeleid
Welke accenten worden gelegd in het jeugdbeleid en wat kan op basis hiervan gezegd
worden over het bans-criterium ‘balans in het jeugdbeleid’? Deze vragen stonden
centraal in paragraaf 4.2. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is gekeken naar
de speerpunten in het lokale jeugdbeleid en naar de mate waarin daarbij aandacht is
voor verschillende (leeftijds)groepen.
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Geconstateerd werd dat bijna 60% van de onderzochte gemeenten haar jeugdbeleid
als algemeen preventief typeert, wat wil zeggen dat het beleid zich richt op alle jeugd.
Iets meer dan de helft van de gemeenten beschouwt haar jeugdbeleid (tevens) als gericht
preventief met als doel het voortijdig voorkomen van problemen onder risicogroepen
jeugd. Curatief beleid voor jongeren met meervoudige problemen komt minder frequent
voor: één kwart van de onderzochte gemeenten voert een dergelijk beleid. Er ligt, met
andere woorden, een sterk accent op algemeen preventief en gericht preventief jeugd-
beleid. Opvallend is echter wel dat er geen verband is tussen deze twee beleidstypen.
Zij staan los van elkaar. Het lokale jeugdbeleid wordt, kortom, gekenmerkt door twee
beleidssporen: één gericht op alle jeugd en één op risicogroepen. Het belang en de
wenselijkheid hiervan is een belangrijk punt van discussie, zeker gezien het feit dat in
het bans-akkoord veel waarde wordt gehecht aan intersectorale samenhangen tussen
voorzieningen.

Opvallend genoeg worden weinig verschillen gevonden tussen stedelijke en minder
stedelijke gebieden als het gaat om algemeen preventieve maatregelen. Zowel grote als
kleine steden en dorpen achten de versterking van het algemene voorzieningenaanbod
voor alle jeugd van belang en ondernemen diverse initiatieven op dit terrein. Wel zijn
er duidelijke verschillen tussen de stedelijkheidstypen als het gaat om gericht preven-
tieve en curatieve maatregelen. Stedelijke gemeenten voeren in het algemeen vaker
beleid dat betrekking heeft op risicogroepen dan mindere stedelijke gebieden, omdat
deze groepen hier vaker voorkomen.

Het lokale jeugdbeleid blijkt in de meeste gemeenten – al dan niet expliciet – een
leeftijdsgrens van 18 jaar aan te houden. In vergelijking met het vorige onderzoek is
met name de belangstelling voor 4-11-jarigen toegenomen. Er blijkt echter geen ver-
band te zijn tussen kinder- en tienerbeleid. Gemeenten die veel aandacht hebben voor
12-minners richten zich niet noodzakelijkerwijs op 12-plussers en andersom. Ook
deze beleidstypen staan los van elkaar, wat onder meer betekent dat er lang niet altijd
een doorgaande beleidslijn is van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het
belang en de wenselijkheid hiervan is eveneens punt van discussie, niet in de laatste
plaats omdat in het bans-akkoord een belangrijk accent wordt gelegd op longitudinale
samenhangen.

De grote aandacht voor kinderen en tieners onder de 18 jaar kan niet los worden
gezien van de inhoudelijke prioriteiten die worden gelegd in het jeugdbeleid van de
onderzochte gemeenten. Bij kinderen gaat veel belangstelling uit naar opvang,
opvoeding en de thuissituatie. Vergeleken met 1998 staan deze thema’s nu vaker op
de beleidsagenda. Bij tieners richt de aandacht zich vooral op de vrijetijdsbesteding
en op veiligheid. Voor beide leeftijdsgroepen geldt bovendien dat een grote nadruk
wordt gelegd op het belang van onderwijs.

De belangstelling voor thema’s die vooral jongeren van 18 jaar en ouder aangaan,
is beduidend geringer. Met name jongerenhuisvesting, maar ook arbeid en inkomen
krijgen naar verhouding weinig aandacht. 
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Wat zeggen deze gegevens nu over de mate waarin er balans is in het jeugdbeleid? Als
we kijken naar de inhoudelijke prioriteiten die worden gelegd, dan blijkt dat zowel
stedelijke als minder stedelijke gemeenten maatregelen treffen ter versterking van het
algemene voorzieningenaanbod; iets waar in het kader van ‘balans in jeugdbeleid’ veel
waarde aan wordt gehecht. Tegelijkertijd zijn het vooral de (zeer) sterk stedelijke
gemeenten die aandacht besteden aan risicogroepen, omdat met name zij zich gecon-
fronteerd zien met deze groepen. Als ‘balans in het jeugdbeleid’ betekent dat er
(evenveel) aandacht moet zijn voor probleemgroepen als voor jeugd zonder problemen,
dan blijkt dit bij uitstek een (groot)stedelijke aangelegenheid. Nadere duiding van wat
verstaan dient te worden onder ‘balans in jeugdbeleid’ lijkt daarom gewenst, waarbij
nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met de factor ‘stedelijkheid’.

Specifieke beleidsthema’s
In paragraaf 4.3 is ingegaan op de vier inhoudelijke thema’s die in het kader van het
vng-project Lokaal jeugdbeleid onder de aandacht van gemeenten zijn gebracht. Het
gaat hier om: 
1 jeugd en veiligheid;
2 de afstemming tussen jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid; 
3 de afstemming tussen lokaal jeugd- en lokaal onderwijsbeleid;
4 de sluitende aanpak van het beleid gericht op 0- tot 6-jarigen.

1 Jeugd en veiligheid
Een meerderheid van de onderzochte gemeenten voert een jeugd- en veiligheidsbeleid.
Een aanzienlijke minderheid heeft geen beleid op dit terrein geformuleerd. De priori-
teiten waar het grootste belang aan wordt gehecht in het kader van dit beleid zijn het
tegengaan van de overlastproblematiek en van het geweld op straat. Deze prioriteiten
zijn duidelijk gericht preventief van aard. Aan algemene veiligheidsmaatregelen die
betrekking hebben op alle jongeren, bijvoorbeeld gericht op de verkeersveiligheid,
wordt doorgaans minder belang gehecht. Dit kan opvallend genoemd worden aange-
zien het vng-project Lokaal jeugdbeleid op dit punt naar eigen zeggen beoogde
meer te omvatten dan alleen overlastbestrijding.

2 Afstemming jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid
Een grote meerderheid van de bestudeerde gemeenten (86%) stemt haar lokale jeugd-
beleid af op het provinciale beleid over jeugdzorg. Meer dan 40% van de onderzochte
gemeenten doet dit vaak. Een even groot aantal doet dit af en toe. Het afstemmen van
de jeugdzorg en het lokale jeugdbeleid staat al langer op de lokale beleidsagenda, zo
blijkt uit het vorige onderzoek. Een vergelijking tussen de resultaten van toen en nu
laat zien dat er nu duidelijk meer afstemming plaatsvindt dan in 1998. Toch heeft op
dit moment maar 40% van deze gemeenten te maken met een regiovisie, waarin de
verhouding tussen het provinciale beleid omtrent jeugdzorg en het gemeentelijk
jeugdbeleid is geregeld. 
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Als we daarentegen kijken naar het voorzieningenniveau dan blijkt dat ongeveer drie-
kwart van de gemeenten een (buurt)netwerk jeugdhulpverlening heeft. Bovendien
bieden Bureaus Jeugdzorg de nodige ondersteunende activiteiten aan voorzieningen
als consultatiebureaus en het onderwijs. De indruk ontstaat dat er op voorzieningen-
niveau het nodige in beweging is, maar dat er op het beleidsniveau, met name als het
gaat om het formuleren en vastleggen van een visie op de relatie tussen jeugdzorg en
jeugdbeleid, nog het nodige werk te doen is. 

3 Afstemming jeugd- en onderwijsbeleid
Bij het onderwerp ‘afstemming jeugdbeleid en onderwijsbeleid’ is aandacht besteed
aan twee thema’s: de ‘brede school’ en voortijdig schoolverlaten (vsv). Eenderde van
de onderzochte gemeenten heeft op het moment van onderzoek één of meer operati-
onele brede scholen en bijna de helft van de bestudeerde gemeenten is bezig met de
oprichting daarvan. De doelstelling van waaruit deze gemeenten vertrekken bij de
oprichting van de brede school is in de eerste plaats de ontwikkeling van kinderen. Het
gaat om het vergroten van hun sociale competentie en om het bestrijden van achter-
standen. Deze prioriteiten sluiten aan bij de visie van de vng op de brede school (plek
waar voorzieningen samenkomen met het oog op de bevordering van de ontwikkeling
van kinderen). Niettemin zeggen de meeste gemeenten die brede scholen aan het
ontwikkelen zijn dat dit niet alleen scholen met veel achterstandsleerlingen betreft,
wat een verschuiving ten opzichte van eerder betekent.

Met betrekking tot het voortijdig schoolverlaten geeft meer dan een kwart van de
gemeenten aan dat zij geen eigen beleid heeft en dat het vsv-beleid geheel is onder-
gebracht bij het rmc (Regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters).
Bijna driekwart heeft een vsv-beleid, waarvan 65% in samenwerking met het rmc en
minder dan 10% los van het rmc. De prioriteit waar het meeste belang aan wordt
gehecht in het kader van het vsv-beleid is de versterking van de leerplichthandhaving,
versterking van zorgsystemen en de versterking van de rmc-functie (sluitende aanpak
van uitvallers). Deze accenten corresponderen eveneens grotendeels met de prioriteiten
die worden gelegd in het vng-project Lokaal jeugdbeleid.

4 Sluitende aanpak 0- tot 6-jarigen
De meeste onderzochte gemeenten hebben een 0- tot 6-jarigenbeleid. Het grootste deel
van de gemeenten met een 0- tot 6-jarigenbeleid richt zich op alle 0- tot 6-jarigen
(70%) en de overige 30% richt zich alleen op 0- tot 6-jarige risicokinderen. In het
kader van het 0- tot 6-jarigenbeleid wordt veel aandacht gegeven aan de uitbreiding van
de kinder-opvang, de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk, het verbeteren
van vve en de vroegtijdige opsporing van problemen en achterstanden. Deze prioritei-
ten sluiten aan bij de knelpunten die in bans worden gesignaleerd.
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Noten

1 Meer recent wordt in het jeugdbeleid gesproken van algemeen preventief, curatief
en repressief jeugdbeleid; zie bijvoorbeeld Operatie Jong (2003). Deze indeling
komt inhoudelijk duidelijk overeen met de indeling die in dit onderzoek wordt
gehanteerd.

2 In het algemeen is de invloed van gemeenten op de woningvoorraad beperkt,
omdat die in handen is van woningbouwcorporaties en particulieren. Gemeenten
kunnen echter wel prestatieafspraken maken met de corporaties, met name op
het gebied van doelgroepenbeleid (Puts en Wever 1998).

3 Het initiatief ontstaat in Groningen en in Rotterdam. Inmiddels zijn er diverse
projecten opgezet en zijn er diverse namen voor dit type school in omloop. Brede
school is daar één van. Andere namen zijn vensterschool, community school,
wijkschool, brede-samenlevingsschool, magneetschool, plusschool (voor een
overzicht, zie Dawson en Zunderdorp 2002). 

4 Daarbij dient gerealiseerd te worden dat de omvang van de jeugdwerkloosheid
ten tijde van de dataverzameling aanzienlijk geringer was dan bij het verschijnen
van dit rapport.

5 De indeling naar leeftijdsgroepen is gebaseerd op onderwijsgroepen: 0 tot 4 jaar
vormt de voorschoolse periode, 4 tot 12 jaar de basisschoolperiode, 12 tot 18 jaar
is ruwweg de middelbare-schoolperiode en 18 jaar en ouder is de tijd na de
middelbare school en van vervolgonderwijs of arbeid.
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5 Het betrekken van de jeugd

5.1 Inleiding

De jeugd is niet alleen object van het jeugdbeleid, maar ook een belangrijke belang-
hebbende partij. Om het beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de jeugd is het
van belang dat er overleg met jongeren plaatsvindt. Jongeren moeten niet alleen de
mogelijkheid krijgen om mee te doen, maar ook om mee te praten en mee te beslissen
over zaken die hen aangaan en die voor hen van belang zijn, zo verklaarden het rijk,
provincies en gemeenten in het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (bans) in 1999. Eén
van de criteria die richtinggevend zijn voor het jeugdbeleid van landelijke en lokale
overheden is dan ook: ‘samen met de jeugd’. De jeugd moet kunnen participeren in de
besluitvorming over jeugdzaken. Ook al wordt dit criterium niet dwingend opgelegd,
geheel vrijblijvend is het ook niet. Overheden kunnen aangesproken worden op dit
criterium en hun beleid kan hieraan getoetst worden, zo stelt het bans (1999: 24).

Met de decentralisatie van het jeugdbeleid ligt de regie en verantwoordelijkheid voor
het beleid omtrent jeugdparticipatie bij de gemeenten. De vragen die in dit hoofdstuk
centraal staan, zijn dan ook: hoe gaan gemeenten om met jeugdparticipatie in het kader
van het lokaal jeugdbeleid? Geven zij invulling aan het bans-criterium ‘samen met
de jeugd’ en, zo ja, op welke wijze doen zij dat? Deze vragen worden onderzocht met
behulp van documentanalyse en vragenlijsten onder ambtenaren uit 60 gemeenten.

In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de beleidsmatige aandacht die er is voor parti-
cipatie. Vervolgens wordt gekeken op welke thema’s en leeftijdsgroepen het partici-
patiebeleid zich richt (§ 5.3) en welke instrumenten worden ingezet ter bevordering
van participatie (§ 5.4). Paragraaf 5.5 beschrijft de manier waarop jeugdigen geïnfor-
meerd worden over het jeugdbeleid van hun gemeente en hoe de gemeente zicht houdt
op de jeugd. In paragraaf 5.6 worden de verschillende aspecten die verbonden zijn aan
jeugdparticipatie op elkaar betrokken. We besluiten dit hoofdstuk met een samenvatting
en conclusie (§ 5.7). 

5.2 Aandacht voor jeugdparticipatie

Zoals gezegd, moet volgens het bans de jeugd betrokken worden bij het beleid. Maar
hebben de onderzochte gemeenten jeugdparticipatie ook als beleidsdoel geformuleerd?
En, zo ja, wat is de reden voor hen om inspraak door de jeugd te stimuleren? 

Uit de enquête onder ambtenaren komt naar voren dat een grote meerderheid – 88%
van de in totaal 60 onderzochte gemeenten – aangeeft beleidsdoelen te hebben gefor-
muleerd omtrent ‘jeugdparticipatie’. De overgrote meerderheid (91%) daarvan zegt hier
aandacht aan te besteden omdat zij het van belang vindt dat de jeugd (meer) betrokken
is bij het gemeentelijk beleid (tabel 5.1). Bovendien wil 40% van de gemeenten ook
instellingen aanmoedigen om jongeren te betrekken bij hun beleid. De aandacht voor
jeugdparticipatie in de breedte lijkt, kortom, aanzienlijk. Het belang ervan wordt dui-
delijk onderkend door gemeenteambtenaren.
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Tabel 5.1 Jeugdparticipatie als beleidsdoel van de gemeente (n = 53, in procenten) 

de gemeente wil jeugd meer bij het gemeentelijk beleid betrekken 91
de gemeente wil jeugd stimuleren meer maatschappelijk actief te worden 55
de gemeente wil instellingen stimuleren om jeugdigen in hun beleid te betrekken 42
anders 6

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Aan jeugdparticipatie, en dan in het bijzonder aan de betrokkenheid van jongeren bij
de (lokale) politiek en het jeugdbeleid, worden in het landelijke jeugdbeleid doorgaans
twee kwalificaties toegekend (Gilsing 2001; Savornin Lohman 2001; Zeijl 2003; bans
1999, 2001). Allereerst wordt gewezen op de ontwikkelings- of educatieve functie van
jeugdparticipatie. Door deelname van de jeugd aan het beleid te stimuleren, zouden
jongeren zich (meer) betrokken voelen bij de samenleving, zich vaardigheden zoals
zelfsturing eigen maken en zich ontwikkelen tot bewuste burgers.

Tegelijkertijd wordt gewezen op het belang dat inspraak door de jeugd heeft voor
het jeugdbeleid zelf. Door met jongeren te praten kan inzicht verkregen worden in de
problemen, wensen en behoeften van deze groep en kan het beleid zoveel mogelijk op
hen worden toegesneden. Dit is een meer instrumentele visie op jeugdparticipatie.

Door de jeugdbeleidnota’s van de verschillende gemeenten nader te bestuderen, is
nagegaan in hoeverre beleidsmatig invulling wordt gegeven aan jeugdparticipatie en
welke redenen in dit verband worden aangedragen. Daarvoor is gekeken of jeugd-
participatie aan de orde komt in jeugdbeleidnota’s, wat ervan wordt verwacht en of 
er concrete acties zijn ingezet. Bij deze documentanalyse zijn de 36 jeugdnota’s
bestudeerd, die na 1998 zijn verschenen. 

Uit tabel 5.2. blijkt dat in 31 van de 36 nota’s (86%) aandacht wordt besteed aan jeugd-
participatie; een duidelijke meerderheid. Dat laat onverlet dat in maar 24 nota’s expliciet
wordt beschreven welke concrete acties op dit punt (zullen) worden ingezet. Het belang
dat in jeugdnota’s wordt toegekend aan jeugdparticipatie wordt, met andere woorden,
meestal wel, maar niet altijd ook vertaald in concrete plannen.

Het perspectief van waaruit jeugdparticipatie benaderd wordt, is in bijna de helft
van de gevallen tweeledig. Jeugdparticipatie wordt zowel vanuit een instrumenteel als
vanuit een ontwikkelingsperspectief nagestreefd. Het gaat in deze nota’s dus zowel
om het verbeteren en op maat maken van het jeugdbeleid, als om het aanbieden van
leerervaringen aan jeugdigen door hen mee te laten werken aan en mee te laten denken
over wat goed voor het jeugdbeleid is. Het ontwikkelingsperspectief wordt nauwelijks
exclusief gehanteerd als legitimering. Het instrumentele perspectief komt daarentegen
wel regelmatig alleen voor. In meer dan eenderde van de beleidsdocumenten wordt
jeugdparticipatie uitsluitend benaderd vanuit een instrumenteel perspectief. Hier
wordt het belang van jeugdparticipatie hoofdzakelijk gezien in termen van het
afstemmen van het jeugdbeleid.
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Tabel 5.2 Aandacht voor jeugdparticipatie in beleidsnota’s jeugdbeleid (n = 36, 

in procenten)

participatie aan de orde in de nota? nee 14 
ja 86 

informatie van jongeren aan 
de gemeente 10 

richting van de participatie informatie van de gemeente 
aan jongeren 3   
tweerichtingsverkeer 77 
niet gespecificeerd 10 

perspectief van de participatie ontwikkelingsgericht 6   
instrumenteel 35 
zowel ontwikkelingsgericht als 
instrumenteel 42 
niet genoemd 14 

acties met betrekking tot participatie? nee 32 
ja 68 

Bron: SCP (Nota’s jeugdbeleid 2002)

In ruim driekwart van de nota’s wordt jeugdparticipatie opgevat als tweerichtings-
verkeer. Het gaat zowel om informatie die de gemeente aan jongeren verstrekt, als om
informatie en ideeën die jongeren aan de gemeente geven. 13% van de bestudeerde
nota’s gaat niet uit van een dergelijke kruisbestuiving. Deze gemeenten vinden ofwel
dat jongeren de gemeente moeten informeren ofwel dat de gemeente jongeren moet
informeren.

Naast het ontplooien van eigen initiatieven wil 42% van de onderzochte gemeenten
instellingen stimuleren om de jeugd bij hun beleid te betrekken. Het onderwijs maar
ook maatschappelijke instellingen, zoals sportverenigingen en sociaal en cultureel werk,
zouden jongeren de mogelijkheid moeten bieden om mee te praten en te denken over
zaken die voor hen van belang zijn. Aan de ambtelijke sleutelfiguren is gevraagd of de
gemeente bij het verstrekken van subsidies aan dergelijke instellingen als voorwaarde
stelt dat zij jongeren moeten betrekken bij hun beleid. 17% van de gemeenten zegt deze
voorwaarde wel te stellen. Bijna 60% van de gemeenten stelt zulke voorwaarden niet.
De overige gemeenten doen dit soms wel en soms niet.

Bovendien zijn veel gemeenten in de afgelopen jaren wijkgericht gaan werken. Veel
problemen worden op wijkniveau aangepakt en opgelost. Daarvoor is een deel van de
gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de betreffende wijken.
Gevraagd is aan de ambtenaren of bij het overleg dat gevoerd wordt op wijkniveau erop
gelet wordt dat jeugdigen als groep vertegenwoordigd zijn. Ruim 60% van de
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gemeenten zegt hier soms wel en soms niet op te letten. De overige gemeenten geven
aan hier helemaal niet op te letten. Deze gegevens wekken de indruk dat gemeenten
jeugdparticipatie binnen instellingen en op wijkniveau misschien wel belangrijk vinden,
maar doorgaans weinig concrete acties ondernemen om dit ook te stimuleren. 
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Box 5.1 Het belang van jeugdparticipatie
De meeste gemeenten hechten veel belang aan jeugdparticipatie, zoals blijkt uit
onderstaande voorbeelden. 

In de Appingedammer nota komt het thema ‘jeugdparticipatie’ niet aan de orde.
Desondanks is duidelijk dat de gemeente de jeugd meer bij het gemeentebeleid wil
betrekken en instellingen wil stimuleren om dat ook te doen. De jeugd wordt op dit
moment betrokken bij het gemeentebeleid door middel van een jeugdraad en school-
bezoeken door de wethouder. De wethouder vertelt dat er ieder jaar een kinder-
gemeenteraad is met vertegenwoordigers uit groep 8, waarin plannen worden gepre-
senteerd en verdedigd. Eén plan wordt dan gekozen en uitgevoerd en de kinderen
worden zelf betrokken bij de uitvoering. De plannen worden echter niet gebruikt als
beleidsinput. Er vindt geen gerichte informatievoorziening plaats over zaken in de
gemeente die voor jeugd van belang is. Er is wel ad-hocparticipatie rond concrete
voorzieningen, die soms worden aangelegd op initiatief van jongeren. 

In Leiden maakt jeugdparticipatie een belangrijk onderdeel uit van het jeugdbeleid. Het
jeugdbeleid is opgehangen aan vijf thema’s, waar het thema ‘Jeugd in beeld’ er één van
is. Het beleid rond dit thema is gericht op versterking van de betrokkenheid van jeugd
bij het gemeentelijk beleid. Informatie aan jeugd over het beleid en over het voorzie-
ningenaanbod voor de jeugd wordt door de gemeente gezien als een noodzakelijke
voorwaarde voor participatie. Er is dan ook een internetsite, een ‘digitale hangplek’
voor jeugd en een jongerengids. Dit is een computernetwerk waar informatie te ver-
krijgen is over activiteiten in de stad. Jongeren kunnen hier tevens hun vragen en
opmerkingen kwijt. Het netwerk is bereikbaar via bibliotheken, onderwijsinstellingen
of buurthuizen. Verder wordt informatie verstrekt via instellingen die betrokken zijn bij
het jeugdbeleid. Ook stelt de gemeente jaarlijks een budget vast voor jongeren. De
jongeren kunnen voorstellen doen voor aanwending van het budget. De jongeren worden
zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van de plannen. 
In een paar stadsdelen zijn kinderwijkraden opgericht die problemen helpen signaleren
en oplossen. Ook wordt een jongerenpanel opgericht en zullen met regelmaat jongeren-
raadplegingen plaatsvinden over gemeentelijke plannen. Er is op dit moment wel een
jongerengemeenteraad, maar die functioneert nauwelijks. In het algemeen blijkt het
lastig georganiseerde inspraak voor jongeren van de grond te krijgen. 



5.3 Leeftijdsgroepen en thema’s 

Op wie richt de aandacht zich bij jeugdparticipatie? En, op welke terreinen wordt
inspraak door de jeugd met name belangrijk gevonden? De resultaten van de enquête
onder ambtenaren laten zien dat het participatiebeleid zich niet even sterk op alle
leeftijdsgroepen richt. Bepaalde leeftijdsgroepen krijgen beduidend meer aandacht
dan andere. Uit tabel 5.3 blijkt dat tieners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar de meeste
aandacht krijgen. Driekwart van de gemeenten richt zich sterk op deze leeftijdsgroep.
Er is maar één gemeente die aangeeft niet of nauwelijks aandacht te besteden aan
deze jongeren. 

De aandacht voor kinderen van 4 tot 12 jaar en voor jongeren van 18 jaar en ouder is
beduidend geringer. Deze leeftijdsgroepen komen er naar verhouding bekaaid af. Rond
20% van de gemeenten is sterk op deze leeftijdsgroep gericht, terwijl ongeveer eenderde
van de gemeenten aangeeft niet of nauwelijks aandacht te besteden aan inspraak door
deze leeftijdsgroepen.
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Vervolg Box 5.1 Het belang van jeugdparticipatie
De gemeente Culemborg acht het niet mogelijk een goede regie te voeren in het jeugd-
beleid zonder daar de jongeren nadrukkelijk bij te betrekken. Participatie van jongeren
wordt dan ook als een vereiste gezien en moet een structurele plaats krijgen in het
gemeentelijk jeugdbeleid. Er is een jongerenadviesgroep die ondersteund wordt door,
en samengesteld is vanuit het sociaal-cultureel werk. Formeel geeft zij gevraagd en
ongevraagd advies. Zij wordt bijvoorbeeld bij het aanwijzen en inrichten van hang-
plekken geraadpleegd. Ondanks het belang dat het college hecht aan participatie, is
er geen structureel overleg tussen de jongerenadviesgroep en de gemeente. Het soci-
aal-cultureel werk heeft aangegeven dat formele participatie in gemeentelijk beleid
jongeren afschrikt om deel te nemen aan de jongerenadviesgroep. Dit is ook de reden
waarom de jongerengemeenteraad geen succes is geworden.

De gemeente Heeze-Leende vindt het belangrijk dat de jeugd daadwerkelijk betrokken
wordt bij het ontwikkelen van een goed samenhangend jeugdbeleid. In het kader van
het opstellen van de nota over het jeugdbeleid is er in het basisonderwijs daarom een
participatieproject geweest. Kinderen van basisscholen hebben de burgemeester brieven
en tekeningen gestuurd met hun mening over het leven in de gemeente Heeze-Leende.
Daarnaast heeft het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn (bsj) een project uitgevoerd
waarin 40 jongeren tussen 13 en 25 jaar werden geïnterviewd, onder andere gericht op
de prioriteiten in de nota jeugdbeleid. Er is ook wel eens gepraat over meer structurele
participatie en hierin heeft de gemeente de landelijke projectgroep Ontwikkeling lokaal
preventief jeugdbeleid (olpj) geconsulteerd. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente in
concrete gevallen de jeugd raadpleegt, bijvoorbeeld over de jongerenruimte, maar dat
er geen permanent orgaan is opgericht.



Tabel 5.3 Gerichtheid op leeftijdsgroepen bij betrekken van jeugd (in procenten) 

sterk enigszins nauwelijks/niet (n)

4-11-jarigen 23 47 30 (47)
12-17-jarigen 75 24 2 (51)
≥ 18 jaar 21 45 34 (47)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

De bans-bezoekcommissie – een commissie die is ingesteld om met verschillende
bans-partners van gedachten te wisselen en aanbevelingen te doen en die in dit kader
veertien gemeenten heeft bezocht – komt in haar verkenningen tot een vergelijkbare
conclusie. Zij constateert dat in de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in inspraak door
tieners. De bans-bezoekcommissie is van mening dat het van belang is dat in de toe-
komst meer aandacht uitgaat naar inspraak door kinderen, bijvoorbeeld als het gaat
om het speelruimtebeleid (bans-bezoekcommissie 2002: 14). Over de relatief geringe
aandacht voor jeugd van 18 jaar en ouder doet de commissie in haar rapport geen uit-
spraak. 

Bijna alle gemeenten willen jeugdigen betrekken bij zaken die te maken hebben met
vrijetijdsbesteding en (buurt)voorzieningen, zo laat tabel 5.4 zien. De ambtelijke sleutel-
informanten van de gemeenten verwachten vooral op deze terreinen input van de jeugd.
Op de tweede plaats staan veiligheid en openbare orde. Meer dan driekwart van de
gemeenten wil de jeugd betrekken bij het beleid hieromtrent. 

Beduidend minder belang wordt gehecht aan inspraak door de jeugd in het beleid
omtrent huisvesting, opvoeding, opvang en arbeid en inkomen. Rond de 20% van de
gemeenten betrekt jongeren bij het beleid over huisvesting en opvoeding en rond de
15% van de gemeenten betrekt de jeugd bij kwesties over opvang en arbeid/inkomen.
Het is opvallend dat het hier thema’s betreft die met name betrekking hebben op 
kinderen (opvang) en oudere tieners en jong volwassenen (huisvesting; arbeid). De
relatief geringe aandacht voor participatie van met name oudere leeftijdsgroepen heeft
vermoedelijk te maken met het beperkte belang dat in het lokale jeugdbeleid wordt
gehecht aan deze terreinen (zie hoofdstuk 4). Wat de reden hierachter is, is niet geheel
duidelijk. Wel is duidelijk dat de meer stedelijke gemeenten jongeren vaker betrekken
bij kwesties rond arbeid/inkomen dan de minder stedelijke gemeenten. Voor de andere
thema’s zijn geen duidelijke verschillen gevonden tussen stedelijke en minder stedelijke
gemeenten. 
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Tabel 5.4 Levensterreinen waarop de jeugd bij het beleid betrokken wordt (n = 53, 

in procenten) 

vrijetijdsbesteding/(buurt)voorzieningen 98
veiligheid/openbare orde 77
gezondheid (lichamelijk/geestelijk) 32
onderwijs/scholing 26
(jongeren)huisvesting/woonruimte 21
opvoeding en thuissituatie 19
kinderdag- en buitenschoolse opvang 17
arbeid/inkomen 15

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

5.4 Instrumenten ter bevordering van jeugdparticipatie

Verschillende studies hebben aangetoond dat het bereiken van jongeren als het gaat
om jeugdparticipatie doorgaans geen makkelijke klus is. Landelijk jeugdonderzoek
heeft laten zien dat de interesse van jongeren voor politiek doorgaans gering is, al is
hun interesse voor maatschappelijke vraagstukken, zoals criminaliteit en het milieu,
wel aanzienlijk. Verder suggereren de resultaten van landelijk onderzoek dat jongeren
doorgaans minder gebruik maken van de inspraakmogelijkheden die zij tot hun
beschikking hebben dan volwassenen, ondanks dat de meerderheid van de jongeren
vindt dat zij meer inspraak zouden moeten krijgen in het beleid van gemeenten en
ondanks dat het bevorderen van jeugdparticipatie een belangrijk speerpunt is van het
jeugdbeleid. 7% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar in Nederland heeft in de
afgelopen drie jaar meegedaan aan een jeugddebat of jongerenbijeenkomst, 5% heeft
deel uitgemaakt van een jeugdpanel of jeugdraad en 4% heeft de laatste drie jaar een
inspraakavond bezocht (Zeijl 2003: 112). Daarmee is de participatiegraad onder 
jongeren lager dan die onder volwassenen (SCP 2002: 229; zie ook Zeijl 2003: 112).
Het lijkt er, met andere woorden, op dat jongeren inspraak wel belangrijk vinden, maar
dat zij zelf niet altijd bereid zijn actief mee te doen. De constatering van de bans-
bezoekcommissie dat op dit moment vooral de zogenaamde ‘mondige jeugd’ of
‘beroepsjeugd’ betrokken is bij inspraakavonden en jeugdraden bevestigt dit vermoeden.
Dit roept onder meer de vraag op welke wegen gemeenten op dit moment bewandelen
om de jeugd te betrekken. 

Aan ambtenaren is gevraagd hoe zij jongeren op de hoogte stellen van en interes-
seren voor jeugdparticipatie. 
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Tabel 5.5 Wegen waarlangs jeugd voor gemeentelijk beleid geïnteresseerd wordt 

(n = 53, in procenten)

%

via jongerenorganisaties of jongerenwerk 83
via scholen 66
via Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP’s) 70
via een Jongeren Informatie Punt (JIP) 36
via de pers (lokale radio, tv, dag- of weekbladen) 36
via internet 28
via sportverenigingen of culturele instellingen 28
anders 30

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Gemeenten hebben verschillende wegen waarlangs ze proberen de jeugd te attenderen
op het gemeentelijk jeugdbeleid en te interesseren voor jeugdparticipatie (zie tabel 5.5).
Verreweg de meeste gemeenten (91%) die beleid op het gebied van jeugdparticipatie
voeren, trachten jongeren te bereiken via jongerenorganisaties of het jongerenwerk.
De school is de nummer twee. Bijna driekwart van de onderzochte gemeenten tracht
de jeugd te bereiken via het onderwijs.

Iets minder gebruik wordt gemaakt van het internet en van sportverenigingen of
culturele instellingen, al wendt toch nog een aanzienlijk aantal gemeenten deze
middelen en voorzieningen aan (36-46%). Bovendien maakt 30% van de gemeenten
gebruik van andere mogelijkheden om jongeren te interesseren voor jeugdparticipatie.
Het gaan hier om rekrutering via gemeenteambtenaren, wijkbijeenkomsten, een meer
persoonlijke benadering en via het sociaal-cultureel werk. 

Concluderend kunnen we zeggen dat de onderzochte gemeenten aangeven door-
gaans meerdere wegen te bewandelen om jongeren te bereiken. Niet alleen formele
structuren (jeugdvoorzieningen), maar ook informele structuren (internet, media)
worden aangewend om de jeugd te bereiken, aldus de ambtenaren jeugdbeleid. Maar
hoe kan het dan dat elke keer weer opnieuw geconcludeerd wordt dat alleen de
‘beroepsjeugd’ bereikt wordt? Waar gaat het mis? En, belangrijker nog, hoe denken
jongeren zelf over jeugdparticipatie? Daarover meer in hoofdstuk 10. Wat hier voor-
alsnog van belang is, is om meer inzicht te krijgen in de vormen van inspraak die
gemeenten aanwenden (tabel 5.6).
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Tabel 5.6 Vormen om jeugd bij het gemeentelijk beleid te betrekken (n = 53, 
in procenten)

totaal %

groepsgesprekken/interviews 55
panel (themagewijs) 38
jeugdraad 34
conferenties 23
schoolbezoek door wethouder(s) 13
wethouder(s)spreekuur speciaal voor jeugd 8
anders 42

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Meer dan de helft van de gemeenten maakt gebruik van groepsgesprekken/interviews
om van de jeugd te horen hoe zij denkt over bepaalde zaken in het gemeentelijk beleid.
Daarnaast heeft bijna 40% van de onderzochte gemeenten een jeugdpanel of jeugdraad.
Opvallend is dat de categorie ‘anders’ hier tamelijk groot is: 42% van de gemeenten
heeft dit antwoord ingevuld. Deze gemeenten regelen inspraak onder meer via enquêtes,
videoboodschappen, de jongerenkrant of via het internet, zo blijkt. Verdere analyses
maken duidelijk dat eenderde van de gemeenten slechts één inspraakvorm hanteert.
Meer dan de helft van de gemeenten maakt gebruik van meerdere vormen. Een belang-
rijke vraag blijft in dit verband wat er uiteindelijk gebeurt met de resultaten van der-
gelijke interviews en panels. Hebben jongeren bijvoorbeeld de indruk dat ze serieus
genomen worden en dat hun ideeën aandacht krijgen? Of haken zij af omdat er toch
niks met hun ideeën wordt gedaan? Ook hier gaan we nader op in in hoofdstuk 10.
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Box 5.2 Het betrekken van de jeugd
Dat gemeenten zich richten op verschillende leeftijdsgroepen en diverse strategieën
aanwenden om jongeren te bereiken, blijkt onder meer als we kijken naar de gemeenten
Vlissingen, Groningen, Spijkenisse en Voorburg. 

12-17-jarigen staan centraal in het jeugdparticipatiebeleid van de gemeente Vlissingen.
Participatie van jeugdigen zou volgens de gemeente niet beperkt moeten blijven tot
meedenken over het gemeentelijk beleid, organisaties zouden jongeren ook bij hun
bestuur moeten betrekken. De gemeente wil voor de leeftijdsgroep 4-11-jarigen al een
voedingsbodem kweken voor participatie en democratisch burgerschap. Participatie
voor jongeren wordt ook belangrijk geacht in het kader van preventie van jeugdcrimi-
naliteit. In de praktijk blijkt jeugdparticipatie een moeilijk proces te zijn. Eén van de
respondenten van uitvoerende instellingen geeft aan dat jongeren geen verantwoorde-
lijkheid willen nemen, namens anderen willen spreken, et cetera. Er zijn wel kennis-
makingsdagen met de gemeente geweest die hebben geleid tot de oprichting van een
jeugdgemeenteraad. Daarnaast wordt jeugd betrokken als het gaat om leefbaarheid
en wijkvoorzieningen. Er zijn bijvoorbeeld inspraakavonden met een collegelid. 
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Vervolg Box 5.2 Het betrekken van de jeugd
De afgelopen jaren heeft de gemeente Groningen in het kader van participatie door
jongeren geëxperimenteerd met paneldiscussies. De informatie uit deze panels leidt
tot verdieping van het inzicht in de belevingswereld van jongeren. De gemeente legt
hiertoe de richting van het beleid voor aan jeugd en ouders en vraagt om feedback. De
paneldiscussie over de startnotitie is hier een voorbeeld van. Tijdens deze discussie is
er over het integraal jeugdbeleid van gedachten gewisseld met kinderen, jongeren,
ouders, leerkrachten en begeleiders. De gemeente Groningen wil ook op buurt- en
wijkniveau de jeugd betrekken bij het beleid dat voor hen van belang is.

Participatie van jeugdigen is één van de hoofddoelstellingen in het jeugdbeleid van de
gemeente Spijkenisse. Dit krijgt vooral vorm door jongeren te betrekken bij datgene
wat er voor hen in de openbare ruimte wordt gerealiseerd. Zo zijn er met jongeren
convenants afgesloten over het organiseren van bewonersavonden voor omwonenden
van een hangplek en over het opruimen van rommel op hangplekken. Daarnaast wil de
gemeente de jeugd betrekken bij beleid met betrekking tot opvoeding en thuissituatie,
veiligheid, onderwijs en arbeid. De vormen waarin jongeren bij het beleid worden
betrokken zijn groepsgesprekken, panels en interviews. Om de participatie van jongeren
beter te kunnen ondersteunen, wordt het jongerenwerk in de gemeente specifiek
getraind. Verder wordt gepoogd de jeugd te bereiken via scholen en sportverenigingen
of culturele instellingen. Er is sprake van een instrumentele benadering van participatie:
als het het beleid ten goede komt, wordt de jeugd betrokken. Rond concrete beleids-
plannen wordt naar een passende manier gezocht om de wensen van jongeren te inte-
greren. Om die reden voelt de wethouder weinig voor een jeugdraad, die wel kort
bestaan heeft, maar geen succes was. Door één van de respondenten wordt jeugd-
participatie gekwalificeerd als een ‘politiek item’, gezien de grote aandacht die het
ondanks het beperkte belang krijgt.

Uit onderzoek van de gemeente komt naar voren dat jongeren nauwelijks weten wat er
in Voorburg te doen is. De gemeente vindt informatieverstrekking over de verschillende
mogelijkheden voor jeugdigen in Voorburg echter heel belangrijk en heeft het als een
van de beleidsprioriteiten aangemerkt. Het idee dat hierachter zit, is dat door ‘kennis
van’ het ‘deelnemen aan’ toeneemt. Om de informatieverstrekking te verbeteren is er
een ‘Promoteam’ opgericht dat bestaat uit jongeren en dat zich bezig houdt met de
uitgave van een jongerenkrant. De oprichting van dit team is het resultaat van een
aantal jeugddebatten die door de gemeente waren georganiseerd. Kritiek hierop van-
uit de instellingen is dat de jongeren waar zij mee te maken hebben zich helemaal niet
aangesproken voelen om mee te doen aan zo’n debat. Jongeren uit een achterstands-
situatie worden moeilijker bereikt en de participatie van jongeren verwordt tot een
middle-classgebeuren.



5.5 Zicht op de jeugd en informatie aan de jeugd 

Naast het betrekken van de jeugd bij specifieke kwesties kan de gemeente ernaar streven
(meer) zicht te krijgen op de leefsituatie van de jeugd in haar gemeente. De gemeente
kan haar beleid afstemmen op of aanpassen aan gegevens over de stand van zaken
met betrekking tot de leefsituatie van kinderen en jongeren in de gemeente. 

Tabel 5.7 Methoden om zicht te krijgen op leefsituatie en wensen/behoeften van lokale
jeugd (n = 60, in procenten)

het organiseren van gesprekken met groepjes jeugdigen 52
periodieke registraties en metingen onder jeugdigen 37
eenmalig onderzoek onder jeugdigen 47
geen methode 12
anders 30

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Van de ondervraagde gemeenten geeft 88% aan onderzoek te doen naar de leefsituatie
van de jeugd in haar gemeente (zie tabel 5.7). De meest populaire methode in dit ver-
band is het organiseren van gesprekken met groepjes jeugdigen, gevolgd door het doen
van een eenmalig onderzoek onder de jeugd in de gemeente. Periodieke registraties
en metingen onder jeugdigen, het zogenaamde monitoren van de jeugd, wordt eveneens
frequent toegepast, vooral door (zeer) sterk stedelijke gemeenten, wat niet los gezien
kan worden van de grote investering in tijd en geld die dergelijke onderzoeken door-
gaans vergen. 

30% van de gemeenten wendt andere technieken aan dan die genoemd worden in
tabel 5.7. Het gaat hier om het openstaan voor signalen van sleutelfiguren, het gebruik
maken van bestaande registraties of gegevens van de ggd-monitor en het gebruiken
van informatie die afkomstig is van de jongerenraad of kinderraad uit de gemeente. 

Naast zicht krijgen op de leefsituatie van kinderen en jongeren kan de gemeente de
jeugd informeren over zaken die voor hen van belang zijn, bijvoorbeeld over werken,
wonen en school, maar ook over geld, drugs en over rechten en plichten. 

Tabel 5.8 Methoden om jongeren gericht te informeren (n = 57, in procenten)

via instellingen die betrokken zijn bij het jeugdbeleid 52
via een Jongeren Informatie Punt (JIP) 32
via een speciaal op jeugdigen gerichte internetsite 27
via huis-aan-huis verspreide bladen 27
via gerichte voorlichtingscampagnes 23
via lesbrieven/video’s in het onderwijs 13
via een jeugdkrant 10
anders 22
geen methode 22

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)
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Als we kijken naar tabel 5.8 dan blijkt dat een minderheid van de gemeenten (22%)
geen voorzieningen treft om kinderen en jongeren te informeren. De meeste gemeenten
spelen informatie door aan jongeren via instellingen of het internet. Opvallend is dat
ruim een vijfde van de gemeenten de categorie ‘anders’ heeft ingevuld. Nadere exploratie
van deze categorie leert dat deze gemeenten onder andere gebruik maken van de
gemeente- of jongerengids, van folders en flyers en van de website van de gemeente
om jongeren te informeren. 

5.6 Participatie-index

Op basis van de verschillende aspecten die in dit hoofdstuk zijn besproken, is met
behulp van de techniek van principale-componentenanalyse één dimensie gevonden
voor het betrekken van de jeugd.1 Deze dimensie geeft op een samenvattende wijze
weer of gemeenten meer of minder gericht zijn op jeugdparticipatie. 

In tabel 5.9 staan de resultaten van de principale-componentenanalyse. De jeugd-
participatiecomponent, die gevonden is, verklaart 43% van de variantie en de ladingen
van alle variabelen zijn hoog genoeg om te kunnen spreken van één schaal. Hoe hoger
de lading van een aspect is op de eerste component, hoe zwaarder deze weegt in de
berekening van de score. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aantal methoden waarop
de gemeente jongeren informeert, een grotere invloed heeft op de dimensiescore dan
het aantal leeftijdsgroepen waarop het participatiebeleid sterk gericht is. De gemiddelde
score op de dimensie is 0, de minimumscore is –1,8 en de maximumscore is 2,8. Hoe
hoger de score, hoe meer een gemeente tracht jeugdigen bij het beleid te betrekken.

Tabel 5.9 Principale-componentenanayse ‘betrekken van de jeugd’, 2001 (n = 53)

lading

aantal methoden waarop de gemeente jongeren informeert 0,81
aantal wegen waarlangs de gemeente jeugd bij het beleid willen betrekken 0,78
aantal methoden waarmee de gemeente zicht krijgt op de leefsituatie, wensen en 

behoeften van jeugd 0,71
aantal vormen dat een gemeente inzet om jeugd bij het beleid te betrekken 0,69
aantal levensterreinen waarop de gemeente jeugd meer bij het beleid wil betrekken 0,50
aantal leeftijdsgroepen waarop het participatiebeleid sterk gericht is 0,31

verklaarde variantie (in %) 43,3

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

In tabel 5.10 zijn de scores op de participatiedimensie afgezet tegen de stedelijkheids-
klasse van gemeenten. De scores zijn daartoe opgedeeld in drie klassen: lager dan –0,5,
tussen –0,5 en 0,5, en hoger dan 0,5. 38% van de onderzoeksgemeenten heeft een
score in de laagste klasse, wat betekent dat zij veel minder dan gemiddeld gericht zijn
op het betrekken van de jeugd. Een derde van de gemeenten heeft een dimensiescore
rond het gemiddelde, en van 28% van de gemeenten kan gezegd worden dat zij dui-
delijk meer dan gemiddeld aandacht hebben voor de participatie van de jeugd. 

98 Het betrekken van de jeugd



Tabel 5.10 Dimensiescore ‘betrekken van jeugd’, naar stedelijkheid, 2001 (in procenten) 

(zeer) sterk matig weinig/
stedelijk stedelijk niet-stedelijk totaal

< –0,5 18 47 56 38
–0,5 tot 0,5 32 27 44 34
≥ 0,5 50 27 0 28

(n) (22) (15) (16) (53)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Er is een duidelijk verband tussen de stedelijkheid en de score op de jeugdparticipatie-
dimensie. De helft van de (zeer) sterk stedelijke gemeenten scoort in de hoogste klasse,
wat betekent dat deze gemeenten op veel manieren en terreinen met jeugdparticipatie
bezig zijn. Er is niet één weinig tot niet stedelijke gemeente die in deze klasse geplaatst
kan worden. Meer dan de helft van de weinig/niet stedelijke gemeenten scoort in de
laagste klasse. De conclusie mag duidelijk zijn: hoe stedelijker een gemeente, hoe meer
en hoe breder zij jeugd betrekt bij haar beleid. 

5.7 Samenvatting en conclusies

Zowel uit de nota’s jeugdbeleid als uit de vragenlijst onder ambtenaren blijkt dat er veel
beleidsmatige aandacht is voor jeugdparticipatie. Het grootste deel van de onderzochte
gemeenten erkent het belang van jeugdparticipatie en heeft beleid op dit terrein gefor-
muleerd. In de regel, zo blijkt, wordt jeugdparticipatie vooral nagestreefd omdat het
goed is voor het beleid (goede afstemming) en in mindere mate omdat het goed is
voor jongeren (vaardigheden oefenen).

De onderzochte gemeenten willen vooral de mening van jongeren horen over vrije-
tijds- en buurtvoorzieningen en over de openbare orde. Deze keuze is consistent met
de leeftijdsgroep waarop gemeenten zich richten, te weten de 12-17-jarigen. De belang-
stelling voor inspraak door kinderen en oudere tieners is bij gemeenten doorgaans
kleiner. De onderzochte gemeenten blijken in het algemeen minder behoefte te hebben
aan het betrekken van de jeugd bij zaken als arbeid en inkomen en bij kinderopvang
en buitenschoolse opvang. 

Er zijn verschillende wegen waarlangs gemeenten de jeugd willen bereiken en voor het
beleid willen interesseren. Veel gemeenten maken hiervoor gebruik van jongeren-
organisaties of het jongerenwerk, gevolgd door het straathoekwerk, jop’s en scholen.
De inspraakvorm die gemeenten het meest gebruiken is het houden van groepsgesprekken
of interviews. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van jeugdpanels en -raden. Opvallend
is dat veel gemeenten aangeven dat ze een andere dan de in de vragenlijst genoemde
methode gebruiken om de jeugd bij het beleid te betrekken. Het gaat hier om zaken
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als het houden van enquêtes of het uitbrengen van een jongerenkrant. Dit doet ver-
moeden dat gemeenten bewust zoeken naar manieren om jeugd bij het beleid te
betrekken. Dat laat onverlet dat keer op keer geconcludeerd wordt dat vooral ‘beroeps-
jeugd’ betrokken is bij inspraakavonden en jeugdpanels. Veel vragen over hoe jongeren
aankijken tegen jeugdparticipatie en hoe serieus genomen zij zich voelen staan nog
open. Hierover zal worden gerapporteerd in hoofdstuk 10. 

Wel is duidelijk dat de factor ‘stedelijkheid’ een belangrijke variabele is als het gaat
om de mate waarin het beleid omtrent jeugdparticipatie vorm heeft gekregen. Stedelijke
gemeenten hebben op dit terrein vaker doelstellingen geformuleerd dan minder 
stedelijke gemeenten. Ook hebben zij doorgaans meer aandacht voor inspraak door
18-plussers, bewandelen zij doorgaans meer wegen om jongeren te interesseren en te
motiveren voor jeugdparticipatie, maken zij vaker gebruik van verschillende inspraak-
vormen en gebruiken zij meer methoden om de jeugd in hun gemeente te informeren.
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Noot

1 De volgende aspecten zijn in de analyse opgenomen: het aantal levensterreinen
waarop de gemeente jeugd meer bij het beleid wil betrekken (§ 5.3), het aantal
leeftijdsgroepen waarop het participatiebeleid sterk gericht is (§ 5.3), het aantal
wegen waarlangs gemeenten jeugd bij het beleid willen betrekken (§ 5.4), het
aantal vormen dat de gemeente inzet om jeugd bij het beleid te betrekken (§ 5.4),
het aantal methoden waarmee gemeenten jongeren informeren (§ 5.5) en het
aantal methoden waarmee de gemeente zicht krijgt op de leefsituatie van de
jeugd (§ 5.6).
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6 De gemeente als regisseur

6.1 Inleiding en vraagstelling

Rond het lokale jeugdbeleid opereren in veel gemeenten vaak meerdere netwerken,
die zich bezighouden met diverse aspecten van het jeugdbeleid en die bestaan uit ver-
schillende soorten instellingen. Het bestaan van deze netwerken hangt samen met het
besturingsparadigma dat als meest geschikt voor het lokale jeugdbeleid wordt gezien:
het politiek-maatschappelijke besturingsparadigma. In dit paradigma wordt rekening
gehouden met de grote bestuurlijke complexiteit die het jeugdbeleid kenmerkt. Boven-
dien laat het ruimte voor relatief hoge sturingsambities (Hupe en Klijn 1997), ofwel
voor een actieve, doelstellende rol van de centrale netwerkactor, in dit geval de gemeente.
Een dergelijke rol sluit aan bij de visie van de rijksoverheid op de rol van de gemeente
in het lokaal jeugdbeleid. Gemeenten zouden de rol van regisseur in het lokale jeugd-
beleid moeten vervullen. In hoofdstuk 3 is de sturing van externe actoren al kort aan
de orde geweest als onderdeel van de staat van het jeugdbeleid. Daar bleek dat twee
derde van de onderzoeksgemeenten zichzelf tot doel had gesteld de samenwerking
tussen gemeente en instellingen te structureren, het aanbod van verschillende instel-
lingen op elkaar af te stemmen en de samenwerking tussen instellingen te stimuleren.
Idealiter trachten gemeenten relevante partijen bij elkaar te brengen (netwerkvorming),
pogen zij inhoudelijk richting te geven aan een samenhangend, integraal jeugdbeleid,
zien zij toe op de uitvoering van het beleid en dragen zij zorg voor de evaluatie. Deze
aspecten van netwerksturing, of regie, worden in dit hoofdstuk behandeld.

De centrale vraag daarbij is op welke wijze gemeenten trachten het jeugdbeleid te sturen.
Zijn er netwerken rond het jeugdbeleid geformeerd, en zo ja, op welke wijze? Deze vraag
komt in paragraaf 6.2 aan de orde. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de beleids-
vorming en meer concreet op de vraag in hoeverre gemeenten het voor netwerksturing
belangrijke beleidsinstrument van de beleidsvisie gebruiken, en hoe dit door de overige
actoren wordt ervaren. Met betrekking tot de beleidsuitvoering is vooral van belang hoe
de sturing hiervan door de gemeente plaatsvindt, en met name wat dit voor gevolgen
heeft voor de (kans op) afwijkingen van het geformuleerde beleid. Hierop wordt in
paragraaf 6.4 ingegaan. Tot slot komt in paragraaf 6.5 de beleidsevaluatie aan bod.
Heeft de beleidsevaluatie een plaats in het jeugdbeleid, en zo ja, hoe krijgt deze vorm?

De wijze waarop de gemeenten hun rol als regisseur vormgeven, zal in dit hoofdstuk
waar relevant worden afgezet tegen de stedelijkheid van de gemeente. Verondersteld
wordt dat met de stedelijkheid van de gemeente de complexiteit van de bestuurlijke
arena toeneemt, wat hogere eisen stelt aan de gemeentelijke sturing. Bovendien zijn
meer stedelijke (in het algemeen: grotere) gemeenten beter toegerust om de rol van
regisseur op zich te nemen. Zij beschikken over meer ambtelijke capaciteit en staan
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doorgaans sterker ten opzichte van andere bij het jeugdbeleid betrokken actoren. De
wijze waarop de gemeenten hun rol als regisseur vormgeven wordt bovendien afgezet
tegen de mate waarin het jeugdbeleid in 2001 ontwikkeld was (staat van het jeugdbeleid,
zie hoofdstuk 3). Sturing is een van de aspecten van de staat van het jeugdbeleid, dus
men mag aannemen dat gemeenten met een hoge staat van het jeugdbeleid zich inten-
siever met hun regierol bezighouden dan gemeenten met een lage staat van het jeugd-
beleid.

De gegevensbronnen voor dit hoofdstuk zijn het onderzoek onder ambtenaren in 2002,
het onderzoek onder uitvoerende instellingen in 2002 en, in beperkte mate, de docu-
mentanalyse 2002.1 De gegevens uit het instellingenonderzoek worden op verschillende
plaatsen geaggreggeerd naar het gemeentelijk niveau. Om daarbij uit te sluiten dat de
invloed van een enkele instelling op de geaggregeerde gemeentelijke score al te groot
is, zijn gemeenten waar minder dan drie instellingen aan het onderzoek hebben mee-
gewerkt van de analyse uitgesloten. Dit beperkt het aantal gemeenten waarover uit-
spraken kan worden gedaan tot 53.

6.2 Beleidsnetwerken rond lokaal jeugdbeleid

Regie over een beleidsveld waarbij veel partijen zijn betrokken, leidt vaak tot netwerk-
vorming. Die netwerken kenmerken zich door gerichtheid op bepaalde beleidspro-
blemen of -programma’s, door samenwerking van verschillende actoren en door enige
duurzaamheid (vgl. Hufen en Ringeling 1990: 6). Eerder onderzoek (Gilsing et al. 2000)
wees uit dat rond het jeugdbeleid van grote gemeenten verschillende netwerken, plat-
forms, werk- of projectgroepen opereren, die gevormd zijn rond thema’s of leeftijds-
groepen, of rond het jeugdbeleid in bepaalde delen van de gemeente. Sommige net-
werken bleken zich te beperken tot beleidsvorming – beleidsstrategische netwerken –
terwijl andere louter een taak in de uitvoering bleken te hebben – uitvoeringsnetwerken.
Maar meestal bleken netwerken beide taken in zich te verenigen. In de slotbeschouwing
van dat onderzoek heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) gepleit voor een
kritische doorlichting van bestaande netwerkstructuren. Die aanbeveling werd inge-
geven door de veelal grote aantallen netwerken in de grote steden. De taakafbakening
tussen deze netwerken bleek niet zelden onhelder. Er was vaak sprake van overlap of
van onvoldoende afstemming tussen netwerken. Er kon gesproken worden van inef-
ficiënte netwerkstructuren. Een van de aandachtspunten voor de kritische doorlichting
was de scheiding van netwerken naar beleidsstrategische en uitvoerende taken. Ook
werd gepleit voor de samenstelling van netwerken langs een eenduidig criterium, zoals
leeftijdsgroepen of thema’s. Een eenduidig indelingscriterium zou overlap tussen
netwerken kunnen voorkomen, waardoor tevens bereikt wordt dat instellingen geacht
worden een bijdrage te leveren aan een beperkt aantal netwerken en dat de belasting
voor deze instellingen beperkt wordt.
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Aantallen netwerken 
De eerste vraag betreft het aantal netwerken dat functioneert rond het jeugdbeleid. Door
de ambtenaren van 60 onderzoeksgemeenten zijn in totaal 178 netwerken genoemd,
dus gemiddeld bijna drie netwerken per gemeente.2 Daarbij past de kanttekening dat
het hier om een minimum aantal gaat. Het werkelijke aantal is zeer waarschijnlijk hoger,
omdat iedere gemeente per naar werkveld onderscheiden type er hoogstens één kon
opgeven. Vooral van een aantal typisch uitvoerende netwerken (buurtnetwerken, zorg-
adviesteams in het onderwijs) zijn er echter vaak meer per gemeente, waardoor het
feitelijke aantal netwerken hoger is. In tabel 6.1 is het aantal netwerken per gemeente
weergegeven. In 15% van de gemeenten functioneren geen netwerken rond het lokaal
jeugdbeleid. Het aandeel onderzoeksgemeenten waar drie of meer netwerken functi-
oneren, bedraagt bijna 60%. Er is één gemeente met negen netwerken, en er zijn drie
gemeenten met acht netwerken. 

Tabel 6.1 Aantal netwerken rond jeugdbeleid per gemeente, naar stedelijkheid (in procenten)

stedelijkheid
aantal netwerken (zeer) sterk matig weinig/niet totaal

0 4 – 38 15
1 9 19 24 17
2 13 13 10 12
3 13 19 14 15
4 30 13 14 20
5 of meer 30 38 – 22

(n) (23) (16) (21) (60)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)
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Box 6.1 Netwerken rond het jeugdbeleid
De netwerkstructuren verschillen sterk per gemeente. Sommige gemeenten hebben
een overkoepelende stuurgroep, andere niet. In sommige gevallen is er naast de stuur-
groep nog een groot aantal andere netwerken, met uiteenlopende bevoegdheden.
Onderstaande portretten geven een indicatie van deze verscheidenheid.

De gemeente Culemborg heeft een Regiegroep Jeugdbeleid ingesteld. Deze regiegroep
bestaat uit een coördinerend portefeuillehouder, een coördinator integraal jeugdbeleid,
een lid van het managementteam en vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs,
het basisonderwijs, de welzijnsinstelling, de politie, het Bureau Jeugdzorg en het maat-
schappelijk werk. De regiegroep regisseert de samenhang en samenwerking in het aanbod
van activiteiten, waarbij het streven is te werken op een projectmatige manier waarbij
alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Verder ontwikkelde en begeleidde de regiegroep 
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onder andere de netwerken 12+ en 12-, de opvoedingsondersteuning, de vestiging van
het JIP, de onderwijsondersteuning en projecten in de sfeer van overlastbestrijding.

Groningen kent een aantal overleggen rond het jeugdbeleid, zowel op bestuurlijk,
ambtelijk als uitvoerend niveau. Op bestuurlijk niveau gaat het om besluitvormingsnet-
werken waar de gemeente deel van uitmaakt, zoals het lokale driehoeksoverleg tussen
gemeente, politie en openbaar ministerie, of de Regiegroep Jeugdzorg. Op ambtelijk
niveau gaat het om de Regiegroep Integraal Jeugdbeleid, die als taak heeft om het
jeugdbeleid zo te organiseren dat de inhoudelijke doelstellingen worden gehaald, dat
de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het jeugdbeleid bewaakt wordt
en dat de samenhang in de aanpak verbeterd wordt. Op uitvoerend niveau wordt voorge-
steld om de Stuurgroep 0-12 jaar en de Werkgroep Jeugd en Veiligheid samen te laten
gaan in een nieuw op te richten Uitvoeringsplatform Integraal Jeugdbeleid. Dit platform
bevordert de samenhang in de uitvoering van het integraal jeugdbeleid. Vanuit één van
de uitvoerende instellingen wordt aangegeven dat de gemeente kaders aanreikt voor de
handelingsruimte van participanten. Daarnaast is er ruimte voor beleidsinitiatieven van
onderaf. 

Rond het jeugd- en onderwijsachterstandenbeleid opereren in Leiden tal van net-
werkachtige arrangementen, maar er is geen overkoepelende Stuurgroep Jeugdbeleid.
De arrangementen komen tot uiting in verschillende vormen, zoals stuurgroepen
(besluitvormend), regiegroepen (adviserend) en werkgroepen en begeleidingscommis-
sies (actief rond de uitvoering). Een probleem dat door een aantal respondenten van
uitvoerende instellingen wordt gesignaleerd, is de onduidelijkheid over wie met welke
bevoegdheden aan bepaalde overlegvormen deelneemt. De lijnen zijn niet altijd duide-
lijk, het is niet helder met welk mandaat vanuit de eigen instelling deelnemers hun
inbreng leveren. Ook de betrokkenheid van de gemeente is niet altijd helder vormgege-
ven: namens welke dienst of afdeling levert een ambtenaar een bijdrage, en vanuit
welke rol gebeurt dat?

In Utrecht is er een stedelijke Adviesgroep Jeugdbeleid geïnstalleerd die tot taak heeft
stedelijk jeugdbeleid te ontwikkelen en voor afstemming tussen alle betrokken dien-
sten, wijken en organisaties zorg te dragen. Hierin zitten zowel ambtenaren als profes-
sionals uit het veld. Daarnaast wordt de Expertgroep Jeugd, waarin professionals uit het
veld zitten, twee a drie keer per jaar om advies gevraagd. Er zal ook een ‘Taskforce
jeugd en ouders’ ingesteld worden, die specifieke voorzieningen voor jeugd moet
benoemen op het terrein van welzijn, sport en spel, gezondheidszorg en kunstzinnige
vorming. De werkgroep die dit gaat doen bestaat uit deskundigen uit de gemeente en
maatschappelijke organisaties.



Werkvelden van netwerken
Met wat voor zaken houden de netwerken in de onderzoeksgemeenten zich bezig? In
tabel 6.2 is een overzicht opgenomen van het aantal netwerken per onderscheiden
werkveld.3

De meest voorkomende netwerken zijn de zogenaamde buurtnetwerken jeugdhulp-
verlening, of soortgelijke netwerken. Deze netwerken zijn gericht op signalering en
vroegtijdige onderkenning van risico’s en problemen in opvoeding en ontwikkeling.
Bijna driekwart van de onderzoeksgemeenten heeft dergelijke netwerken. In twee derde
van de gemeenten met buurtnetwerken zijn deze werkzaam in delen van de gemeente,
in een derde bestrijken de buurtnetwerken het territorium van de hele gemeente.
Netwerken rond jeugd en veiligheid zijn te vinden in zo’n twee vijfde van de onderzoeks-
gemeenten – overwegend (zeer) sterk stedelijke gemeenten. In vier op de tien onder-
zoeksgemeenten opereert een platform jeugdbeleid, waarmee gedoeld wordt op een
netwerk dat in principe het brede terrein van het jeugdbeleid bestrijkt en waarin het
gehele jeugdbeleid van de gemeente aan de orde is. Bijna even veel gemeenten kennen
een netwerk voor het beleid gericht op 0- tot 6-jarigen, of, meer specifiek, het beleid
rond voor- en vroegschoolse educatie. Overige netwerken komen beduidend minder
voor.

Tabel 6.2 Netwerken rond lokaal jeugdbeleid, naar werkveld (n = 60)

werkveld % gemeenten

buurtnetwerkena 73
netwerk jeugd en veiligheid 43
platform jeugdbeleid 40
netwerk 0-6/VVE 38
netwerk brede school 33
platform 12– 18
zorgteams onderwijs (primair onderwijs of voortgezet onderwijs) 17
platform 12+ 15

a Meer in het algemeen: netwerken gericht op signalering en vroegtijdige onderkenning.

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)
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Eén van de uitgangspunten voor de regie In Utrecht is: ‘Uitvoering van het beleid gebeurt
op wijkniveau, tenzij (…).’ In 1998 is een begin gemaakt met de vorming van
Wijkregiegroepen Jeugd. De wethouder geeft aan dat de regierol voor hem bestaat uit
het leggen van verbanden, met name op wijkniveau. De wijk is de voedingsbodem om
ook centraal beleid te formuleren. Het gaat om het samenbrengen van partijen.



Op basis van naar werkveld onderscheiden typen netwerken is per gemeente bekeken
of er een eenduidig indelingscriterium aan te wijzen is – wat nog niet betekent dat dit
ook bewust is gehanteerd bij de instelling en samenstelling van netwerken. In ruim
60% van de 39 gemeenten met ten minste twee netwerken is een dergelijk criterium aan
te wijzen. In twee derde van deze gemeenten is gekozen voor een thematische indeling,
in een derde voor een indeling naar leeftijdsgroepen. In ruim een derde van de
gemeenten met twee of meer netwerken is geen eenduidig indelingscriterium aan-
wijsbaar. Een indeling langs territoriale lijnen is vooral aan de orde waar het buurt-
netwerken betreft, en is als zodanig niet uit de gegevens te destilleren, omdat er
maximaal één buurtnetwerk per gemeente geteld wordt. Wel is er een enkele keer sprake
van een gebiedsgebonden netwerk rond het thema jeugd en veiligheid. Een eenduidig
indelingscriterium, dat zou kunnen leiden tot een efficiënte netwerkstructuur, is
daarom in een meerderheid van de onderzoeksgemeenten aan te wijzen.

Positie netwerken in beleidsproces
Wat is de positie van de netwerken in het beleidsproces? Bijna de helft van alle (178)
netwerken heeft een tweeledige taak in het beleidsproces, dat wil zeggen: zij hebben
zowel beleidsstrategische als uitvoerende taken. In ruim een kwart is sprake van louter
beleidsstrategische netwerken, terwijl een kwart uitvoeringsnetwerken betreft. Bijna
de helft van de gemeenten (45%) kent geen uitvoerende netwerken en ruim een derde
(37%) geen beleidsstrategische netwerken. In bijna de helft van de gemeenten (48%)
bestaan ten minste twee netwerken met een tweeledige positie in het beleidsproces.

Gezien de aanbeveling over de kritische doorlichting van netwerkstructuren is de vraag
van belang of in gemeenten met veel netwerken er een scherpe taakafbakening is tussen
beleidsstrategische en uitvoerende netwerken. In ongeveer de helft van de gemeenten
met vier of meer netwerken blijken, bezien naar hun positie in het beleidsproces, alle
drie de varianten voor te komen: zowel beleidsstrategische, uitvoerende als tweeledige
netwerken. De ideaaltypische combinatie van enerzijds beleidsstrategische en anderzijds
uitvoerende netwerken blijkt in slechts een op de tien gemeenten met netwerken jeugd-
beleid voor te komen. Geconstateerd moet worden dat netwerken rond het jeugdbeleid
zich vaak nog zowel met beleidsformulering als met beleidsuitvoering bezighouden en
dat er slechts weinig gemeenten zijn waarin netwerken naar hun positie in het beleids-
proces ontvlochten zijn. Dat kan tot problemen leiden, omdat het voor (vooral grotere)
instellingen niet altijd duidelijk is op welk niveau een vertegenwoordiger van de
instelling moet worden afgevaardigd: iemand die primair in de uitvoering bezig is, of
iemand die op kaderniveau de instelling kan committeren aan bepaalde afspraken.

Betrokken actoren
Wat heeft de netwerkvorming op lokaal niveau nu voor consequenties voor de belasting
van betrokken actoren? Tabel 6.3 wijst uit dat een aantal actoren in meer dan de helft
van de 166 netwerken waarvan de samenstelling bekend is, vertegenwoordigd is. Het
betreft het sociaal-cultureel werk, het primair onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg/
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ggd, en de politie. Actoren die in relatief weinig netwerken deelnemen zijn justitie,
de verslavingszorg, sportorganisaties, woningbouwcorporaties, de gemeentelijke
Sociale Dienst, de maatschappelijke opvang en de Centra voor Werk en Inkomen. 

De belasting van de verschillende actoren is ook in beeld gebracht door het gemiddelde
aantal netwerken per gemeente waaraan een actor deelneemt. Dit gemiddelde is
berekend over de 51 gemeenten met netwerken rond het jeugdbeleid. Het zo geschetste
beeld komt goeddeels overeen met dat van de eerste kolom. Het sociaal-cultureel werk,
het primair onderwijs en de Jeugdgezondheidszorg (jgz)/ggd nemen in gemiddeld
zo’n twee netwerken deel, zelfs wanneer gemeenten met niet meer dan één netwerk
in de analyse worden betrokken (zoals hier het geval is). Politie, jongeren- en/of straat-
hoekwerk, Bureau Jeugdzorg, consultatiebureau/thuiszorg, maatschappelijk werk,
peuterspeelzaalwerk, voortgezet onderwijs en kinderopvang nemen ook nog altijd
gemiddeld in anderhalf netwerk deel. De overige organisaties zijn gemiddeld in minder
dan één netwerk vertegenwoordigd. 

Tabel 6.3 Deelname actoren in netwerken, in procenten en gemiddelden per gemeente

alle gemiddeld aantal tenminste drie geen enkel 
netwerken netwerken per netwerken netwerk

actoren (%, n = 166) gemeente (n = 51) (%, n = 34) (%, n = 51)

sociaal-cultureel/welzijnswerk 63 2,1 65 20
primair onderwijs 61 2,0 50 8
Jeugdgezondheidszorg/GGD 60 1,9 53 16
politie 52 1,7 32 8
Bureau Jeugdzorg 49 1,6 41 26
consultatiebureau/thuiszorg 49 1,6 32 18
jongeren-/straathoekwerk 48 1,6 41 20
alg. maatschappelijk werk 45 1,5 32 24
peuterspeelzaalwerk 44 1,5 24 26
voortgezet onderwijs 43 1,4 29 26
kinderopvang 41 1,3 18 28
opvoedingsondersteuning 24 0,8 9 51
bureau Halt 23 0,8 6 45
justitie 14 0,5 6 67
verslavingszorg 11 0,4 3 71
sportorganisatie/vereniging 10 0,3 3 77
woningbouwcorporaties 8 0,3 – 77
sociale dienst 8 0,3 3 77
maatschappelijke opvang 7 0,2 6 84
Centrum voor werk en inkomen 5 0,2 – 84

gemiddeld aantal deelnemers 7,1

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

109De gemeente als regisseur



Tabel 6.4 Prototypen netwerken naar werkveld

signalerings/
platform netwerk netwerk buurt- 0-6-netwerk/
jeugdbeleid 12– 12+ netwerk netwerk VVE
(n = 24) (n = 10) (n = 9) (n = 11) (n = 18)

type netwerk
strategisch 54 10 11 9 28
uitvoerend 8 40 33 73 17
strategisch en uitvoerend 38 50 56 18 56

actoren
sociaal-cultureel/welzijnswerk ++ +++ +++ ++ ++
primair onderwijs +++ +++ – ++ +++
Jeugdgezondheidszorg/GGD +++ +++ +++ ++ +
politie +++ ++ +++ ++ –
Bureau Jeugdzorg ++ ++ +++ +++ –
consultatiebureau/thuiszorg +++ +++ ++ ++ ++
jongeren–/straathoekwerk +++ – +++ + –
alg. maatschappelijk werk ++ ++ +++ +++ –
peuterspeelzaalwerk ++ +++ – ++ +++
voortgezet onderwijs +++ – +++ – –
kinderopvang ++ +++ – ++ +++
opvoedingsondersteuning + ++ – + +
bureau Halt + – + – –
justitie – – + – –
verslavingszorg + – + – –
sportorganisatie/vereniging – – – – –
woningbouwcorporaties – – – – –
sociale dienst – – – – –
maatschappelijke opvang – – – – –
Centrum voor werk en inkomen – – – – –

gemiddeld aantal actoren 10,3 9,2 9,1 7,9 5,7

110 De gemeente als regisseur



Tabel 6.4 (vervolg) Prototypen netwerken naar werkveld

netwerk platform
Jeugd brede alle 
en veiligheid school zorgteams netwerken
(n = 22) (n = 14) (n = 10) (n = 177)a

type netwerk
strategisch 27 36 30 28
uitvoerend 23 7 50 25
strategisch en uitvoerend 50 57 20 47

actoren (%) (n = 166)b

sociaal-cultureel/welzijnswerk ++ +++ + 63
primair onderwijs – +++ + 61
Jeugdgezondheidszorg/GGD – ++ ++ 60
politie +++ – + 52
Bureau Jeugdzorg + + +++ 49
consultatiebureau/thuiszorg – ++ – 49
jongeren–/straathoekwerk +++ – – 48
alg. maatschappelijk werk – + +++ 45
peuterspeelzaalwerk – +++ – 44
voortgezet onderwijs – + ++ 43
kinderopvang – ++ – 41
opvoedingsondersteuning – – – 24
bureau Halt ++ – – 23
justitie + – – 14
verslavingszorg – – – 11
sportorganisatie/vereniging – – – 10
woningbouwcorporaties – – – 8
sociale dienst – – – 8
maatschappelijke opvang – – – 7
Centrum voor werk en inkomen – – – 5

gemiddeld aantal actoren 5,5 7,1 5,5 7,1

a Inclusief overige netwerken (niet ingedeeld in voormelde groepen).
b Exclusief netwerken waarvan samenstelling onbekend is.
– = in 0–25% netwerken, + = 25-50%, ++ = 50-75%, +++ = 75-100% 

leesvoorbeeld: 
van de 24 platforms jeugdbeleid in de onderzoeksgemeenten, heeft 54% een strategische taak. In 50 tot 75% van
deze netwerken is het sociaal-cultureel/welzijnswerk vertegenwoordigd. Gemiddeld tellen deze netwerken
10,3 deelnemers. 

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

De gemiddelde deelname hangt zo ongeveer recht evenredig samen met het aantal
gemeenten waarin de actoren in drie of meer netwerken deelnemen. Dit aantal heeft
vanzelfsprekend alleen betrekking op de 34 onderzoeksgemeenten waarin ten min-
ste drie netwerken rond het jeugdbeleid functioneren. Voor het sociaal-cultureel werk
speelt een dergelijke deelname in maar liefst twee derde van deze gemeenten. Het
primair onderwijs en jgz/ggd nemen in de helft van deze gemeenten deel aan drie
of meer netwerken, en het Bureau Jeugdzorg en het jongeren-/straathoekwerk in
40% van deze gemeenten. 
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Tot slot kunnen we kijken naar het percentage gemeenten waarin actoren in geen enkel
netwerk vertegenwoordigd zijn. Dit is gedaan voor de 51 onderzoeksgemeenten met
netwerken. 

Het percentage is het laagst bij de politie en het primair onderwijs. Deze actoren
zijn in maar 8% van de gemeenten in geen enkel netwerk vertegenwoordigd. 

Prototypes van verschillende netwerken
Hoe zien de onderscheiden netwerken (zie tabel 6.2) er in de lokale praktijk nu door-
gaans uit? In tabel 6.4 is per naar werkveld onderscheiden netwerktype getracht een
typering te geven. Wat is doorgaans de positie in het beleidsproces, en welke actoren
nemen er meestal in deel? Vooral de platforms jeugdbeleid en de netwerken 12- en 12+,
en in iets mindere mate de signalerings- of buurtnetwerken blijken gemiddeld een
brede samenstelling te kennen. Verder valt op dat alleen de platforms jeugdbeleid
overwegend een strategische functie hebben. De signalerings- of buurtnetwerken zijn
in hoofdzaak uitvoerend, en in de overige netwerken worden strategische en uitvoe-
rende functies gecombineerd.

Tabel 6.4 maakt de relatief zware belasting van een aantal actoren nog eens duidelijk.
Welzijnsinstellingen zijn in de meeste onderscheiden typen netwerken vaak of zelfs
bijna altijd vertegenwoordigd. Dat geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor het
basisonderwijs en de jeugdgezondheidszorg. Voor het basisonderwijs geldt dat het
relatief veel participeert in netwerken die strikt genomen niet het onderwijs betreffen.

Conclusie4

De conclusie is dat in veel gemeenten waar meerdere netwerken rond het jeugdbeleid
aanwezig zijn een aantal actoren zwaar wordt belast. Als daarbij in ogenschouw wordt
genomen dat een aantal van deze actoren in het algemeen op regionale schaal opereren
– politie, Bureau Jeugdzorg, jgz/ggd, thuiszorg – plus het feit dat een aantal (uit-
voerings)netwerken in de praktijk vaker voorkomen dan uit deze enkelvoudige telling
blijkt, wordt deze conclusie alleen maar versterkt.

6.3 Beleidsvorming: de beleidsvisie als sturingsinstrument

Een beleidsvisie, waarin in grote lijnen aangegeven wordt waar in het beleid op gekoerst
wordt, is een belangrijk sturingsinstrument. Zo’n beleidsvisie kan andere actoren min
of meer committeren aan de beleidsdoelen van de sturende actor (Klijn en Teisman
1992: 44; Gilsing et al. 2000: 12, 110-111). Een uitgewerkte beleidsvisie geeft richting
aan het handelen van de verschillende bij het beleid betrokken actoren en aan het
overleg in netwerken. In deze paragraaf wordt ingegaan op de rol van de beleidsvisie
als sturingsinstrument in het jeugdbeleid: hebben gemeenten een visie, is deze richting-
gevend voor instellingen, bestaat er consensus over de prioriteiten, en is de visie op
interactieve wijze tot stand gekomen? 
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Aanwezigheid visie
De eerste vraag die in deze paragraaf behandeld wordt, is of gemeenten een visie op
het jeugdbeleid hebben ontwikkeld. Deze vraag is voorgelegd aan de ambtelijke sleutel-
informanten. Zo’n visie is daarbij omschreven als een beleidskader waarin de verschil-
lende onderdelen van het jeugdbeleid in hun onderlinge samenhang worden gezien.
Tabel 6.5 geeft weer in hoeverre gemeenten (zeggen) een visie ontwikkeld (te) hebben.
Ruim 70% van de gemeenten zegt over een samenhangende visie op het jeugdbeleid
te beschikken. De aanwezigheid van een visie hangt samen met de mate van beleids-
ontwikkeling in 2001 (de staat van het jeugdbeleid, zie hoofdstuk 3): hoe verder het
beleid ontwikkeld is, hoe groter de kans om een beleidsvisie aan te treffen.

Tabel 6.5 Aanwezigheid visie op jeugdbeleid, naar stedelijkheid gemeenten (in procenten)

(zeer) sterk matig weinig/niet totaal

geen visie ontwikkeld 13 25 50 29
visie ontwikkeld 87 75 50 71

(n) (23) (16) (20) (59)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Dezelfde vraag is gesteld aan de instellingen die bij het jeugdbeleid betrokken zijn.
De instellingen konden aangeven of zo’n visie er was in de betreffende gemeente, en
zo niet, of er plannen bestonden een visie te ontwikkelen. De antwoorden van de
instellingen zijn geaggregeerd naar het gemeentelijk niveau, zodat het mogelijk is per
gemeente uitspraken te doen.5 Het blijkt dat er een redelijk sterke samenhang bestaat
tussen de ‘gemiddelde opvatting’ van instellingen en het antwoord van de ambtenaar
of er een visie is: in gemeenten waar de ambtenaar aangeeft dat er een visie is, wordt
dit ook relatief vaak gezien en erkend door de instellingen. 

113De gemeente als regisseur

Box 6.2 Sturing en beleidsformulering
Uit de voorbeelden in deze box blijkt dat gemeenten op de nodige problemen stuiten
bij het vormgeven van de regierol. De mate waarin het beleid geformuleerd is, speelt
daarbij een rol.

De gemeentelijke regie in Appingedam bestaat vooral uit het op gang brengen van
overleg tussen uitvoerende instellingen. Er is budgetfinanciering en de gemeente streeft
ernaar steeds meer prestatieafspraken met instellingen te maken. Eén van de vertegen-
woordigers van een uitvoerende instelling vindt evenwel dat er geen sprake is van een
gemeentelijk jeugdbeleid: er is geen totaalconcept, geen visie. Wat er is zijn losse initia-
tieven. Er vindt dan wel overleg plaats met verschillende instellingen, maar er ontstaat
geen eenheid, omdat iedereen vanuit een eigen invalshoek blijft redeneren. Een andere
respondent zou graag zien dat de gemeente de accenten in het jeugdbeleid voor één of
meer jaren vastlegt.



114 De gemeente als regisseur

Vervolg Box 6.2 Sturing en beleidsformulering
De regietaak wordt in de Nota jeugdbeleid van de gemeente Heeze-Leende slechts kort
genoemd. De wethouder geeft evenwel aan dat het jeugdbeleid min of meer toevallig
tot stand is gekomen. Dit zou moeten veranderen. Men zou kunnen denken aan een
evaluatie van de startnota jeugdbeleid, om vervolgens op basis daarvan te komen tot
een meer integrale nota met daarin aandacht voor de nog ontbrekende zaken. Ook van-
uit de instellingen klinkt het geluid dat de behoefte aan eenduidig gemeentelijk beleid
toeneemt.
Eén van de aanbevelingen uit de startnota jeugdbeleid is dat er in de gemeente perma-
nente aandacht moet zijn voor het jeugdbeleid. Bij elk beleidsvoornemen moet de vraag
gesteld worden wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de jeugd. Alle medewerkers
zijn verantwoordelijk voor het structureel rekening houden met de jeugd. De sectorhoofden
moeten hiervoor ook verantwoordelijkheid dragen. In Heeze-Leende ontbreekt het aan een
adequaat netwerk van instanties, bijvoorbeeld van peuterspeelzalen, kinderopvang en
basisonderwijs. Daardoor is het beleid te veel ad hoc. Er wordt vooral vanuit welzijn aan
het jeugdbeleid gewerkt. Volgens één van de respondenten van uitvoerende instellingen
heeft het jeugdbeleid geen hoge prioriteit bij de gemeente en is de voortgang traag.

De Vlissingse wethouder en ambtenaar zien beiden een regierol voor de gemeente weg-
gelegd, waarbij het gaat om de sturing van instellingen door de gemeente. Ze vinden dat
de regierol op sommige gebieden nog niet zo goed wordt aangepakt. In de nota’s wordt
op het gebied van regie veel nadruk gelegd op samenhang en afstemming van het beleid,
zowel intern als extern. Eén van de middelen om de regierol waar te maken is het sluiten
van subsidie-contracten met uitvoerende instellingen. Uit de interviews met vertegen-
woordigers van uitvoerende instellingen blijkt dat de afstemming en samenwerking
zowel met betrekking tot de instellingen als met betrekking tot de ambtelijke organisatie,
een knelpunt is. Instellingen missen een structureel kader voor het beleid, het ontbreekt
ze aan langetermijndoelstellingen en aan een visie van de gemeente. Andere knelpunten
zijn de trage besluitvorming, het bestaan van verschillende geldstromen en het idee dat
de gemeente weinig zicht heeft op de praktijk.

Het jeugdbeleid in Voorburg is door de gemeente opgesteld in samenspraak met uitvoe-
rende instellingen en na een behoefteonderzoek onder jongeren van 12-18 jaar. In 1997
is hiervoor de basis gelegd toen er een inventarisatie werd verricht van problemen onder
jongeren en van maatregelen die reeds werden genomen. Voor de ontwikkeling en verdere
uitvoering van het jeugdbeleid is een aantal initiatieven tot samenwerkingsverbanden
genomen en is een aantal nieuwe activiteiten gesubsidieerd. Vanuit de uitvoerende
instellingen wordt opgemerkt dat de gemeente ‘het veld’ meer zou moeten sturen: men
mist een helikoptervisie. De gemeente werkt richting de instellingen met budgetsubsidies
en productafspraken. Hoe deze afspraken worden nagekomen is aan de instellingen,
waardoor zij een grote mate van beleidsvrijheid kennen. De Nota jeugdbeleid heeft wel



Richtinggevendheid visie en consensus over visie
In hoeverre is de ontwikkelde visie richtinggevend voor de uitvoerende instellingen?
Op een driepuntsschaal, die loopt van ‘ja’ via ‘deels wel, deels niet’ tot ‘nee’, konden de
instellingen aangeven in hoeverre de visie als richtinggevend ervaren is. Alle instellingen
scoren gemiddeld 1,6. Instellingen ervaren de visie gemiddeld in ieder geval voor een
flink deel als richtinggevend. 

Stemmen de instellingen in met de prioriteiten die in de visie zijn opgenomen? Van
de instellingen die deze vraag wilden of konden beantwoorden, stemt bijna een op de
zes volledig in met de in de visie neergelegde prioriteiten. De overgrote meerderheid
(ruim 80%) is het eens op hoofdlijnen, en minder dan 1% zegt het niet eens te zijn met
de prioriteiten in de beleidsvisie. Geaggregreerd naar het gemeentelijk niveau zijn er
geen significante verschillen naar de staat van het jeugdbeleid in 2001. Ongeveer een
vijfde van alle instellingen gaf aan de vraag niet te kunnen beantwoorden omdat het
hen niet duidelijk is welke prioriteiten in de visie worden gesteld, of, stelliger, omdat
er naar hun mening geen prioriteiten worden gesteld. Dat betekent dat voor een aan-
zienlijk deel van de instellingen de visie op het jeugdbeleid van zeer beperkte waarde is.

Het belang van de aanwezigheid van een beleidsvisie wordt nog eens onderstreept
door het verband dat bestaat tussen de aanwezigheid van een visie en de consensus
tussen gemeente en instelling over de door de instelling te leveren bijdrage aan het
jeugdbeleid (zie ook § 6.4). Instellingen die aangeven dat de gemeente een samen-
hangende visie op het jeugdbeleid heeft, zijn het veel vaker helemaal of in grote lijnen
eens met de gemeente over de te leveren bijdrage.

Betrokkenheid bij ontwikkeling visie
Zijn andere actoren betrokken bij de ontwikkeling van de visie, zodat al in een vroege
fase een draagvlak wordt gecreëerd voor het te voeren jeugdbeleid? Aan de ambtenaren
die aangaven dat de gemeente over een beleidsvisie beschikt, is gevraagd of en op welke
wijze bij de ontwikkeling daarvan andere actoren zijn betrokken. In totaal zijn acht
verschillende mogelijkheden voorgelegd. Opvallend is dat in ongeveer de helft van de
gemeenten met een visie gesprekken daarover met jongeren zijn gevoerd. Dat duidt
erop dat een redelijk aantal gemeenten de jeugd bij de beleidsformulering betrekt.
Op één na alle gemeenten met een beleidsvisie hebben andere actoren bij de vorming
daarvan betrokken. Twee derde van de gemeenten heeft drie of meer van de acht
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Vervolg Box 6.2 Sturing en beleidsformulering
een positieve invloed gehad op het werk, zo stellen de respondenten uit de uitvoerende
instellingen. Voor een deel is er erkenning van activiteiten die toch al gedaan werden.
Het opnemen van deze activiteiten in de Nota betekent tevens een legitimatie ervan.



instrumenten ingezet bij de visieontwikkeling. Het vaakst zijn andere actoren betrokken
door het formeren van een voorbereidende werkgroep met deelname van instellingen,
soms met betrokkenheid van jongeren, soms zonder die betrokkenheid. Daarnaast is
instellingen relatief vaak de mogelijkheid geboden bilateraal te reageren op de visie-
ontwikkeling. 

Van de 371 instellingen uit de 72 gemeenten die meegewerkt hebben aan het instel-
lingenonderzoek geeft in totaal bijna 60% aan betrokken te zijn bij de formulering
van het lokale jeugdbeleid in de betreffende gemeente. Hiervan is het overgrote deel
ook betrokken bij de beleidsuitvoering. 10% van alle instellingen is alleen betrokken
bij de beleidsformulering en niet bij de uitvoering. Een kleine 20% is alleen betrokken
bij de uitvoering, terwijl nog eens ruim 20% aangeeft niet of nauwelijks bij het jeugd-
beleid van de betreffende gemeente betrokken te zijn. In de minder stedelijke gemeenten
zijn in het algemeen minder typen actoren (van de tien typen die in het instellingen-
onderzoek voorkomen) bij het jeugdbeleid betrokken dan in de sterker stedelijke
gemeenten. Dit werd ook al geïndiceerd door het geringer aantal netwerken in de weinig
tot niet-stedelijke gemeenten. De mate van betrokkenheid van andere actoren bij zowel
beleidsformulering als -uitvoering hangt ook samen met de ontwikkeling van het
jeugdbeleid: in de gemeenten waar het jeugdbeleid het verst ontwikkeld is, zijn
gemiddeld meer responderende instellingen bij zowel formulering als uitvoering
betrokken dan in gemeenten met een minder ver ontwikkeld jeugdbeleid.

Wat vinden de bij de beleidsformulering betrokken instellingen nu van het functio-
neren van de werkgroepen die zich met de voorbereiding van het jeugdbeleid bezig-
houden? Het oordeel is gemengd. Zo’n 70% van de instellingen is weliswaar van oordeel
dat de platforms goed functioneren, maar twee derde van deze groep vindt ook dat de
platforms naar verhouding weinig resultaat opleveren. Overigens onderhouden de
meeste instellingen bilaterale contacten met gemeenten over zaken die gerelateerd
zijn aan de beleidsontwikkeling. Deze contacten behelzen onder meer de uitwisseling
van gegevens met de gemeente over de leefsituatie van de jeugd en de afstemming
met de gemeente over problemen die dienen te worden aangepakt.

De betrokkenheid van instellingen bij de beleidsformulering leidt er bovendien toe dat
zij zich vaker helemaal of grotendeels kunnen vinden in datgene wat de gemeente in
de uitvoering van hen vraagt. 79% van deze instellingen heeft hier met de gemeente
consensus over, terwijl dat percentage bij de instellingen die niet betrokken zijn bij
de beleidsformulering 48% is. Dit onderstreept het belang van interactieve beleids-
vorming als sturingsinstrument.

6.4 Beleidsuitvoering

Vanuit het perspectief van integrale beleidsvoering is het wenselijk dat de uitvoering
van het beleid wordt gecoördineerd. Dat is het thema van deze paragraaf. We kijken
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naar de afspraken die gemeenten met uitvoerders maken en naar de beleidsvrijheid
die instellingen in de beleidsuitvoering genieten. Bovendien is van belang of instel-
lingen afwijken van het geformuleerde beleid.6 Wanneer de beleidsvoorkeuren van
uitvoerders afwijken van het geformuleerde beleid dan zullen zij eerder geneigd zijn
om in de uitvoering van dat beleid af te wijken (Torenvlied 1996). Of uitvoerders die
het oneens zijn met het geformuleerde beleid daar daadwerkelijk van afwijken, hangt
af van een aantal factoren. Ten eerste is dat het belang dat men hecht aan de eigen
beleidsvoorkeur. Is dat groot, dan is de prikkel om van het geformuleerde beleid af te
wijken ook groter. Ten tweede speelt de eigen controlegevoeligheid een rol. Hieronder
wordt verstaan de inschatting van de kans om gesanctioneerd te worden voor het
afwijkende gedrag, waarbij ook de omvang van de sancties een rol speelt. Wordt die
kans hoog ingeschat, dan maakt dat de kans op beleidsafwijkingen kleiner. Een derde
factor is de mate waarin besluitvormers in staat zijn controle uit te oefenen op uit-
voerders, door middel van selectie, administratieve procedures en sancties. Deze factor
heeft direct te maken met de politieke sturing. Als er een sterke politieke sturing
bestaat, is de kans op beleidsafwijkingen kleiner.

Om (de kans op) beleidsafwijkingen te bepalen, wordt ingegaan op de doelrealisatie
door instellingen (beleidsafwijkingen), en de samenhang daarvan met de mate van
consensus tussen gemeente en instelling over het beleid, met het belang dat de
instelling toekent aan haar bijdrage aan het jeugdbeleid, met de gevoeligheid van de
instelling voor toezicht door de gemeente, en door de ervaren politieke sturing vanuit
de gemeente.

Aansturing van de beleidsuitvoering
Maken de gemeenten afspraken met de instellingen over de te leveren bijdrage aan het
jeugdbeleid? Van de 258 instellingen die in de 72 onderzoeksgemeenten betrokken
zijn bij de uitvoering van het jeugdbeleid, heeft een grote meerderheid (81%) afspraken
gemaakt met de gemeente over de bijdrage van de instelling aan dat beleid. Dit gebeurt
relatief vaak in gemeenten met een naar verhouding ver ontwikkeld jeugdbeleid. De
afspraken zijn op verschillende wijzen vastgelegd, zoals in projectplannen, subsidie-
contracten, gemeentelijke nota’s of convenants. In een klein deel van de gevallen zijn
de afspraken niet schriftelijk vastgelegd. 

Hoe komen dergelijke afspraken tot stand? Ligt het initiatief bij de gemeente, of
neemt de instelling het voortouw? Meestal (in twee derde van de gevallen) zijn deze
afspraken tot stand gekomen op gezamenlijk initiatief van instelling en gemeente. In
veel gevallen is dus – in ieder geval volgens de instellingen – sprake van interactiviteit
bij het opstellen van implementatieplannen. 

In de afspraken die tussen instellingen en gemeenten zijn gemaakt, zijn in het
algemeen doelstellingen opgenomen. Bij slechts 10% van de afspraken is dat niet het
geval. In de helft van deze afspraken zijn kwantitatief geformuleerde doelstellingen
opgenomen.

Leiden de afspraken ertoe dat voor de instellingen duidelijk is wat de gemeente nu
precies van hen verwacht? Voor zo’n 40% van de instellingen zijn de verwachtingen van
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de gemeente slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet duidelijk. Voor de meerderheid
van de instellingen zijn de verwachtingen grotendeels (45%) of zelfs volstrekt (12%)
duidelijk. 

Hoe schatten instellingen nu hun eigen beleidsvrijheid in bij de uitvoering van hun
bijdrage aan het lokaal jeugdbeleid? Van de instellingen die bij de uitvoering betrokken
zijn, zegt 81% over een grote of redelijk grote mate van beleidsvrijheid in de uitvoering
te beschikken. Slechts 5% van de instellingen vindt de beleidsvrijheid tamelijk klein
of heel klein.7

Beleidsafwijkingen in de uitvoering
Aan de instellingen is gevraagd of de doelen van het lokale jeugdbeleid, voorzover deze
binnen het werkveld van de instelling vallen, gerealiseerd worden. Een opmerkelijk
groot deel van de instellingen (ruim een op de vijf ) geeft aan dit niet te weten, wellicht
omdat het te vroeg is om dat aan te geven. Van de instellingen die zich hier wel een
mening over vormen, zegt 13% dat de doelen volgens planning worden gerealiseerd,
en 22% dat de doelen wel worden gerealiseerd, maar met vertraging. Ruim 60% denkt
dat de doelen slechts ten dele zullen worden gerealiseerd, en nog eens 3% dat ze
helemaal niet zullen worden bereikt. Deze vraag naar doelrealisatie is gebruikt om vast
te stellen in hoeverre er sprake is van beleidsafwijkingen. Immers, als doelen niet
gerealiseerd worden, is dat een afwijking van het geformuleerde beleid. Ruim tachtig
procent van de instellingen die het aandurven een inschatting te maken van de doel-
realisatie denkt dus dat zij van het geformuleerde beleid zullen afwijken Volgens een
minderheid komt deze beleidsafwijking voort uit vertraging, de meeste instellingen
wijzen op het slechts gedeeltelijk halen van de doelstellingen.
In de theorie van Torenvlied (1996) is de cruciale factor voor het al dan niet optreden
van beleidsafwijkingen de mate waarin de uitvoerende instelling zich kan vinden in het
geformuleerde beleid. Deze vraag is op twee manieren aan de instellingen voorgelegd.
In de eerste plaats is gevraagd of men het eens is met de in de beleidsvisie opgenomen
prioriteiten. In paragraaf 6.3 bleek al dat, als er een gemeentelijke beleidsvisie is, deze
door vrijwel alle instellingen geheel of in grote lijnen gesteund wordt. In de tweede
plaats is gevraagd naar de consensus tussen gemeente en instelling over de bijdrage
van de instelling aan de uitvoering van het jeugdbeleid. Ook hierover bestaat in het
algemeen consensus: ruim 70% van de instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering
van het jeugdbeleid is het helemaal of in grote lijnen met de gemeente eens over de
door de instelling te leveren bijdrage. Bijna 30% is het daar maar ten dele (21%) of
nauwelijks of niet (8%) met de gemeente over eens. Als de mate van consensus over
de beleidsvisie en over de bijdrage van de instelling aan het jeugdbeleid worden
samengenomen, blijkt een derde van de instellingen het op ten minste een van beide
punten niet of slechts ten dele eens te zijn met de gemeente.

De verwachting is dat instellingen die het (gedeeltelijk) oneens zijn met de gemeente
over ofwel de beleidsprioriteiten ofwel de concrete bijdrage van de instelling aan het
jeugdbeleid, in sterkere mate verwachten van het beleid af te wijken. Uit tabel 6.6 blijkt
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dat een dergelijk verband inderdaad bestaat. Instellingen die het eens zijn met de
gemeente verwachten vaker dat de doelen zullen worden gerealiseerd, terwijl instel-
lingen die het (deels) oneens zijn met de gemeente vaker aangeven dat de doelen op
hun werkveld slechts ten dele of niet zullen worden gerealiseerd. Met andere woorden,
de kans op beleidsafwijkingen is bij consensus over het beleid kleiner dan bij menings-
verschillen over het te voeren beleid.

Tabel 6.6 Doelrealisatie (beleidsafwijkingen) naar consensus tussen gemeente en 

instelling (in procenten)8

geen/deels consensus wel consensus totaal

doelen volgens planning gerealiseerd 8 15 13
doelen met vertraging gerealiseerd 8 27 22
doelen deels niet gerealiseerd 75 58 62
doelen niet gerealiseerd 10 1 3

(n) (52) (145) (197)

Bron: SCP (LJB-instellingen 2002)

In de inleiding van deze paragraaf is gesteld dat de kans dat instellingen die het niet
eens zijn met de prioriteiten van de gemeente afwijken van het geformuleerde beleid
samenhangt met drie factoren. De kans op beleidsafwijkingen wordt groter naar gelang
het belang toeneemt dat de instelling aan het beleid toekent, naar gelang de kans op
sancties bij beleidsafwijkingen hoger ingeschat wordt, en naar gelang de sterkte van
de politieke sturing toeneemt. Deze drie factoren komen hierna aan de orde.

In de eerste plaats is de instellingen gevraagd hoe groot zij het belang achten van
de bijdrage van de instelling aan het welslagen van het jeugdbeleid. Bijna zeven op de
tien instellingen die bij de uitvoering van het jeugdbeleid betrokken zijn, achten het
belang van hun bijdrage groot. Ruim een kwart acht het belang groot noch klein, terwijl
3% aan de eigen bijdrage een marginaal belang toekent. Deze bevindingen gelden
zowel instellingen die het eens zijn met de gemeente over de hoofdlijnen van beleid en
hun bijdrage aan de uitvoering, als instellingen die geen of gedeeltelijke consensus
met de gemeente hebben. Van het toegekende belang aan de eigen bijdrage voor het
welslagen van het jeugdbeleid kan daarom niet aangetoond worden dat het een rol
speelt bij het realiseren van beleidsafwijkingen door uitvoerende instellingen.

Om de percepties te bepalen die instellingen hebben van de kans op sancties bij beleids-
afwijkingen, is een schaal gemaakt die een aantal aspecten omvat. Deze aspecten zijn:
de perceptie van het toezicht door de gemeenten op afspraken gemaakt over te reali-
seren uitvoeringsdoelen, de perceptie van de sanctiemogelijkheden van de gemeente,
de perceptie van de bereidheid van de gemeente die sanctiemogelijkheden in te zetten,
de vraag of en door wie er een evaluatie plaatsvindt van de bijdrage die de instelling
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levert aan het jeugdbeleid, en de vraag of de instelling over haar bijdrage moet rapporteren
aan de gemeente.9 Ook de perceptie van de kans op sancties en van het toezicht blijkt
echter niet samen te hangen met het realiseren van beleidsafwijkingen, ook niet als
daarbij rekening wordt gehouden met de vraag of er al dan niet consensus bestaat tus-
sen instelling en gemeente.  

Tot slot is de instellingen gevraagd naar de politiek-bestuurlijke aandacht voor de 
bijdrage die de instelling levert aan de uitvoering van het jeugdbeleid. Deze vraag is
gebruikt als indicator voor de (ervaren) politieke sturing. Bijna een kwart van de
instellingen heeft de indruk dat de verantwoordelijke wethouder veel aandacht heeft
voor datgene wat de instelling bijdraagt aan het jeugdbeleid. Een kleine 15% schat de
aandacht vanuit het college van B&W laag in. Bij de aandacht vanuit de gemeenteraad
zijn de verhoudingen omgekeerd: bijna een kwart schat de aandacht laag in, en 14%
heeft de indruk dat er veel aandacht is in de gemeenteraad. Deze percepties van politieke
sturing blijken samen te hangen met de ingeschatte kans op beleidsafwijkingen: bij
de instellingen die het (deels) oneens zijn met de gemeente bestaat er een negatieve
relatie tussen de perceptie van politieke sturing enerzijds en de kans op beleidsafwij-
kingen anderzijds. Met andere woorden: als instellingen het (deels) oneens zijn met
de gemeente over het gevoerde beleid, dan geldt: hoe hoger de politiek-bestuurlijke
aandacht, hoe kleiner de kans op beleidsafwijkingen. 

Conclusie
De conclusie van deze paragraaf over beleidsuitvoering is dat de kans op afwijkingen
van het geformuleerde beleid in het proces van beleidsuitvoering niet gerelateerd is
aan de mate waarin het beleid door de gemeente is ontwikkeld. Wat vooral van belang
blijkt, is de consensus die tussen gemeente en instelling bestaat over de visie en over
de door de instelling te leveren bijdrage aan het jeugdbeleid, en in mindere mate de
politieke sturing. Deze drie factoren – consensus over visie en over de bijdrage van de
instelling en de mate van politieke sturing – hangen niet samen met de mate waarin
het jeugdbeleid is ontwikkeld. Zij hebben kennelijk betrekking op een andere dimensie
van het jeugdbeleid. 
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Box 6.3 Beleidsuitvoering en -evaluatie
Veel gemeenten stoeien met het toezicht op uitvoeringsprocessen en met de beleidse-
valuatie. De meest stedelijke gemeenten lijken het verst te zijn in de effectevaluatie,
alhoewel dat ook daar problemen met zich meebrengt.

In de gemeente Appingedam is er ten aanzien van monitoring nog niets structureel gere-
geld. Wel leggen alle scholen veel gegevens vast door middel van leerlingvolgsystemen.
De gemeente geeft aan te wachten op een model voor monitoring van het beleid in de
grote steden dat door de vng wordt ontwikkeld en voor kleinere gemeenten geschikt
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zal worden gemaakt. De effecten van het jeugdbeleid worden op onderdelen geëvalu-
eerd. Instellingen rapporteren mondeling en schriftelijk aan de gemeente. Er wordt
gewerkt aan een systeem van brede evaluatie, waarin bekeken wordt of meetbare
doelstellingen worden gehaald. Het formuleren van meetbare doelstellingen is vol-
gens de wethouder lastig. Toch wordt er getracht zoveel mogelijk kerncijfers te verkrij-
gen. Volgens een respondent van één van de instellingen lag vroeger de nadruk ster-
ker op de inhoud, doelstellingen en doelgroepen. Dat gaf aanknopingspunten voor
meer inhoudelijk overleg. Volgens de respondente ligt de nadruk nu erg op cijfers,
omdat de wethouder daar erg aan hecht.

Het Culemborgse beleid wordt in grote lijnen door de regiegroep (zie box 6.1) geëva-
lueerd, zo blijkt uit de Nota jeugdbeleid. De wijze van evalueren verschilt per project,
en is afhankelijk van de vraag of er vooraf meetbare doelstellingen zijn geformuleerd.
In het geval van kwalitatieve doelen is het toetsingskader vaak impliciet en dat maakt
evaluatie lastig. De regiegroep is dan relatief sterk afhankelijk van de kwaliteit van de
informatie zoals die door de uitvoerders geleverd wordt. De wethouder plaatst in alge-
mene zin vraagtekens bij de mogelijkheden voor gemeenten om uitvoeringsprocessen
te monitoren en resultaten te evalueren. Ook de ambtenaar zet vraagtekens bij de eva-
luatiepraktijk: als je het goed wilt doen, moet je externe bureaus inhuren omdat intern
de kennis en capaciteit niet aanwezig is. Het inhuren van externen is echter veel te
kostbaar en gaat ten koste van bijvoorbeeld het voortzetten van succesvolle projecten.
Een algemeen knelpunt bij projectmatig werken is de financiering ervan. Er is niet altijd
geld om succesvolle projecten voort te zetten. Dat is voor de betrokkenen frustrerend. 

Eén van de respondenten van uitvoerende instellingen in Groningen geeft aan dat zijn
instelling wordt gesubsidieerd op basis van een begroting. Aan die begroting ligt een
budgetovereenkomst ten grondslag waarin productiecijfers staan. Het gaat hierbij om
het aantal contacten, de duur van de contacten, het aantal allochtonen dat bereikt moet
worden en de verplichtingen in het kader van specifieke projecten of jaarprogramma’s.
Het Groningse beleid wordt gevolgd door onder andere herhaalde metingen. Deze vinden
sinds 1996 plaats en zijn gericht op de leeftijdsgroep 10-16-jarigen. Voor deze monitor
wordt van verschillende bronnen gebruik gemaakt, zoals de jeugdpeiling, bestaande
registraties, de trendrapportage jeugd, uitgaven van het scp en ander onderzoek,
gesprekken met deskundigen en beleidsevaluaties en werkdocumenten van instellingen.

De ambtenaar van de gemeente Spijkenisse geeft aan dat projecten worden geëvalu-
eerd. De informatie die nodig is voor een evaluatie wordt geleverd door sleutelinfor-
manten bij instellingen en binnen de gemeente, door projectverslagen en soms door 
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een externe evaluatie. Een knelpunt in de evaluatie is volgens de ambtenaar het
gebrek aan kwantitatief materiaal. Eén van de uitvoerenden vindt dat er wat betreft
evaluatie weinig door de gemeente gestuurd wordt. De gegevens worden niet systema-
tisch doorgewerkt. Tegelijkertijd geeft de respondent aan dat de ambtenaar veel weet
uit andere dan de officiële bronnen, en ook dat hij stuurt langs andere wegen dan
langs de formele evaluatie. Een jeugdmonitor is in voorbereiding.

De gemeente Utrecht poogt in het algemeen kwalitatieve en kwantitatieve doelen te
stellen, maar is realistisch over de termijn waarbinnen resultaten van het beleid te zien
zijn: dat heeft tijd nodig. Er wordt goed bijgehouden hoe ‘het gaat’ met het jeugdbe-
leid en dit komt onder andere terug in het jaarlijkse programma voor de jeugd. Begin
1998 verscheen het rapport ‘Monitor jeugdproblematiek’, een eerste nulmeting van de
‘staat van de jeugd’ in de stad. Die nulmeting en de daarbij ontwikkelde methodiek
bieden de mogelijkheid om regelmatig te meten welke veranderingen zich voordoen
in de situatie van de jeugd. Regelmatig wordt er een ‘Jeugd Utrecht Peiling’ (jup)
gehouden, waarin de jeugd van Utrecht wordt gevraagd naar haar mening over
jeugdzaken, zoals school en werk, veiligheid en vrije tijd. De ambtenaar geeft aan dat
er nog niet altijd duidelijke doelen en resultaten zijn geformuleerd, en dat daarom
niet duidelijk is wat er geëvalueerd moet worden. 
Uit de interviews met uitvoerenden komt naar voren dat evaluatie niet altijd gericht is
op de inhoud, maar dat zij ook vaak betrekking heeft op het proces, de organisatie-
vorm of de resultaten in cijfers. Eén van de respondenten geeft aan dat de projecten
over het algemeen beter gecontroleerd worden dan de reguliere activiteiten. Zij zijn
door hun specifieke doelstellingen, methodiek en middelen makkelijker te evalueren.

De evaluatie van het Vlissingse beleid is nog niet zo sterk ontwikkeld. Dit komt met
name omdat niet duidelijk is welke doelstellingen geëvalueerd moeten worden en
wat als ‘beginpunt’ geldt. Daarnaast wordt in één van de nota’s ook gesteld dat van
een ‘eindevaluatie’ geen sprake kan zijn. Er kan hooguit iets gezegd worden over de
voortgang. De vergelijking tussen momentopnames moet houvast geven omtrent de
wenselijkheid van bijsturing van het beleid en daartoe zouden de registratievormen
uniform moeten zijn. De wethouder geeft aan dat de evaluaties tot nu toe met name
kwalitatief van aard zijn. De ambtenaar noemt als een van de knelpunten bij evaluatie
de effectiviteitmeting van welzijnsvoorzieningen, zoals een skatebaan of een inciden-
teel voetbaltoernooi. De inspanning om die effecten te meten staat in geen verhouding
tot het rendement van dergelijke metingen. 



6.5 Beleidsevaluatie

Evaluatie van het gevoerde beleid is een vereiste om vast te kunnen stellen of doelen
worden gerealiseerd en om op basis daarvan eventueel het beleid bij te stellen. Daarbij
kan het gaan om de genomen beleidsmaatregelen, maar ook om de organisatie van
beleidsprocessen. Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen proces- en
effectevaluatie. Procesevaluatie is gericht op zaken als de samenwerking tussen ver-
schillende actoren, de aansturing van de uitvoering en andere aan het beleidsproces
gerelateerde zaken. Effectevaluatie is daarentegen gericht op de resultaten die het beleid
heeft voortgebracht, waarbij doorgaans getracht wordt de resultaten te relateren aan
het gevoerde beleid. In dit onderzoek is naar het voorkomen van beide soorten evaluatie
gevraagd.

Evaluatie volgens ambtenaren
Driekwart van de onderzoeksgemeenten doet niet aan procesevaluatie. Er bestaat een
sterk verband met de staat van het jeugdbeleid in 2001: hoe verder het jeugdbeleid
ontwikkeld is, hoe groter de kans dat het beleidsproces rond het jeugdbeleid wel wordt
geëvalueerd.

Effectevaluatie van het jeugdbeleid komt volgens de ambtenaren vaker voor. In bijna
de helft van de onderzoeksgemeenten worden in ieder geval van onderdelen van het
jeugdbeleid de effecten geëvalueerd. In 5% wordt zelfs het totale jeugdbeleid op zijn
effecten geëvalueerd. Dit betekent tegelijkertijd dat in bijna de helft van de onderzoeks-
gemeenten de effecten van het jeugdbeleid niet worden geëvalueerd. Dit door ambte-
naren geschetste beeld komt aardig overeen met het beeld dat oprijst uit de analyse
van beleidsdocumenten. In bijna 40% van de na 1998 verschenen nota’s jeugdbeleid
wordt geen aandacht besteed aan beleidsevaluatie. In de overige nota’s gebeurt dat
wel, alhoewel er in bijna de helft daarvan geen concrete werkwijze voor de evaluatie is
opgenomen.10 De samenhang met de staat van het jeugdbeleid in 2001 is evenwel nog
sterker. Van de gemeenten met een staat van het jeugdbeleid in de hoogste van drie
klassen, evalueert 80% het beleid op effecten. Van de overige gemeenten doet slechts
een derde dit.

De door bijna alle gemeenten meest gebruikte bron voor effectevaluatie is het verslag
of de rapportage van instellingen over hun bijdrage aan het jeugdbeleid. Twee derde
van de gemeenten maakt daarnaast gebruik van bestaande registraties. Actief eigen
onderzoek, in de vorm van een enquête onder doelgroepen, gesprekken met doel-
groepen of met deskundigen, komt voor in minder dan de helft van de gemeenten die
aan effectevaluatie doen. Er is specifiek gevraagd naar het gebruik van een jeugd-
monitor, c.q. herhaalde metingen ten behoeve van de effectevaluatie. Van de gemeenten
die aan effectevaluatie doen, werkt bijna de helft met een jeugdmonitor. Bovendien
heeft een derde van de gemeenten die aan effectevaluatie doen een jeugdmonitor in
voorbereiding. 
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Vier vijfde van de gemeenten met een jeugdmonitor heeft dit instrument na het jaar
2000 in gebruik genomen. De eerste onderzoeksgemeenten zijn ermee begonnen in
1996. De monitor is dus een relatief nieuw beleidsinstrument. De onderwerpen die in
de monitor aan de orde komen, zijn in het algemeen dezelfde. In steeds meer dan
driekwart van de gemeenten maken de volgende onderwerpen deel uit van de monitor:
onderwijs, risicogedrag, veiligheidsbeleving, gezondheidssituatie, leefsituatie in
algemene zin, en het oordeel over en de wensen ten aanzien van vrijetijdsbesteding.
Andere onderwerpen komen in een enkele gemeente aan bod.11 Bijna twee derde van
de monitoren in de onderzoeksgemeenten is gericht op de gehele jeugd, dus zowel
12-minners als 12-plussers. In een derde gaat het alleen om 12-plussers, terwijl moni-
toren alleen gericht op 12-minners onder de onderzoeksgemeenten nauwelijks voor-
komen. In veruit de meeste monitoren wordt gebruik gemaakt van enquêtes bij de
jeugd. Daarnaast wordt relatief vaak gebruik gemaakt van bestaande registraties.
Gesprekken, zowel met (vertegenwoordigers van) de doelgroep als met deskundigen
worden in het kader van de monitor veel minder vaak gebruikt.

Evaluatie volgens instellingen
Op de vraag of de instelling moet rapporteren aan de gemeente over de door haar
geleverde bijdrage aan het jeugdbeleid, antwoordt 40% van de instellingen dat dat
niet hoeft. Daarbij zijn instellingen in de minder stedelijke gemeenten oververtegen-
woordigd. Nog eens 40% zegt zowel tussentijds als na het realiseren van de bijdrage
te moeten rapporteren. 20% van de instellingen zegt dat dit alleen na afloop van het
project vereist is. 

Van de instellingen die een rol hebben in de uitvoering van het jeugdbeleid zegt bijna
twee derde dat de door haar geleverde bijdrage samen met de gemeente wordt geëva-
lueerd. 10% geeft aan dat de geleverde bijdrage alleen binnen de eigen instelling wordt
beoordeeld, en een kwart dat er geen evaluatie plaatsvindt. In gemeenten met een
relatief laag ontwikkeld jeugdbeleid wordt de evaluatie van de bijdrage van de instelling
volgens de gemiddelde opvatting van de instellingen naar verhouding vaak verricht door
alleen de instelling, terwijl in de gemeenten met een relatief ver ontwikkeld jeugdbeleid
de evaluatie beduidend vaker in samenwerking met de gemeente plaatsvindt. 

6.6 Samenvatting en conclusies

De centrale vraag in dit hoofdstuk was op welke wijze gemeenten trachten het jeugd-
beleid te sturen. Gemeenten opereren rond het jeugdbeleid in een omgeving waarin
veel actoren aanwezig zijn. Zij hebben daarom een belangrijke taak in het bij elkaar
brengen van die actoren, teneinde richting te geven aan een samenhangend, integraal
jeugdbeleid. Daarom is in dit hoofdstuk gekeken naar de netwerken van actoren die
rond het jeugdbeleid geformeerd zijn, en naar de wijze waarop gemeenten omgaan
met de vorming, uitvoering en evaluatie van het jeugdbeleid, in het bijzonder de wijze
waarop zij deze processen trachten te sturen. 
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Rond het jeugdbeleid blijken vele beleidsnetwerken te opereren. In 85% van de
gemeenten zijn dergelijke netwerken actief, en het gemiddeld aantal naar werkveld
onderscheiden typen netwerken in die gemeenten bedraagt 3,5 – wat betekent dat het
gemiddeld aantal netwerken hoger ligt. Hoe stedelijker de gemeente, hoe groter het
aantal netwerken, zo blijkt. Bijna driekwart van de onderzoeksgemeenten heeft ten
minste één buurtnetwerk jeugdhulpverlening, gericht op de vroegtijdige onderkenning
van problemen in de ontwikkeling en de opvoeding. Relatief veel minder, maar nog
steeds in minstens een derde van de gemeenten, komen netwerken voor die gericht
zijn op jeugd en veiligheid, het 0- tot 6-jarigenbeleid, de brede school of het gehele
jeugdbeleid. De taak van netwerken is in de meeste gevallen tweeledig: zij zijn zowel
betrokken in de beleidsvorming (strategisch) als in de beleidsuitvoering. Netwerken
die exclusief gericht zijn op de beleidsontwikkeling of beleidsuitvoering komen veel
minder voor. De aanbevelingen van het scp uit eerder onderzoek om een dergelijke
taakafbakening in de netwerkvorming te hanteren om op die manier tot een meer
efficiënte en overzichtelijke netwerkstructuur te komen, heeft nog niet veel weerklank
gevonden. Wel blijkt dat een meerderheid van de gemeenten met meerdere netwerken
die netwerken met behulp van een eenduidige scheidslijn heeft ingedeeld. Waar dit
niet het geval is, dreigt overlap in de taakuitoefening van de verschillende netwerken. 

De netwerkvorming leidt er wel toe dat een aantal actoren zwaar belast wordt. Het
sociaal-cultureel werk, het primair onderwijs en de jeugdgezondheidszorg zijn in
gemiddeld twee beleidsnetwerken per gemeente vertegenwoordigd, en zelfs in meer
dan de helft van de gemeenten met drie of meer netwerken in ten minste drie daarvan.
Ook andere actoren, zoals de politie, de Bureaus jeugdzorg, de consultatiebureaus en
het jongerenwerk zijn bovengemiddeld in de netwerken vertegenwoordigd. Wellicht
dat dat ook verklaart waarom een groot deel van de instellingen zegt dat de betrok-
kenheid bij werkgroepen rond de beleidsvorming naar verhouding weinig resultaat
oplevert. Vooral voor actoren die op regionale schaal opereren, zoals de politie en de
Bureaus Jeugdzorg, dreigt daarmee een onevenredige belasting voortvloeiend uit de
deelname in beleidsnetwerken lokaal jeugdbeleid. Dit pleit eens te meer voor een
‘zuinige’ opzet van de netwerkstructuur per gemeente.

Een ruime meerderheid van de onderzoeksgemeenten heeft een beleidsvisie ontwikkeld.
Door de meeste bij het jeugdbeleid betrokken instellingen wordt deze als richtinggevend
ervaren. Bovendien blijkt dat een visie er relatief vaak toe leidt dat er tussen de gemeente
en de instellingen consensus is over de bijdrage die de instellingen aan het jeugdbeleid
moeten leveren. Die consensus is ook sterker naarmate de instellingen meer bij de
ontwikkeling van het beleid zijn betrokken. In het algemeen worden instellingen uit de
meer stedelijke gemeenten sterker betrokken bij de beleidsvorming dan instellingen
uit de minder stedelijke gemeenten. Dit hangt samen met de geringere mate van net-
werkvorming in de minder stedelijke gemeenten.
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De meeste instellingen maken met de gemeenten afspraken over hun bijdrage aan het
jeugdbeleid, vooral in gemeenten met een ver ontwikkeld jeugdbeleid. In het algemeen
zijn deze afspraken voorzien van doelstellingen. Desondanks zegt twee vijfde van de
instellingen dat het niet of niet voldoende duidelijk is wat de gemeente van de instel-
ling verwacht. Verder is opmerkelijk dat ruim 80% van de instellingen zegt over een
(redelijk) grote mate van beleidsvrijheid in de uitvoering te beschikken. Dit suggereert
dat vooral afspraken worden gemaakt over de doelen (het ‘wat’) en in mindere mate
over de wegen waarlangs die doelen bereikt dienen te worden (het ‘hoe’).

De kans op afwijkingen van het geformuleerde beleid in het proces van beleidsuitvoe-
ring blijkt niet gerelateerd te zijn aan de mate waarin het beleid door de gemeente
ontwikkeld is. Wat vooral van belang blijkt te zijn voor de kans op beleidsafwijkingen
is de consensus die tussen gemeente en instelling bestaat over de visie en over de
door de instelling te leveren bijdrage aan het jeugdbeleid. Omdat tevens is gebleken
dat de aanwezigheid van een visie de kans op consensus over de door de instelling te
leveren bijdrage sterk verhoogt, leidt dit tot de conclusie dat de beleidsvisie voor de
gemeente een belangrijk sturingsinstrument is, zeker als over die visie met de instel-
lingen consensus kan worden bereikt. Gevoegd bij de tweede factor die van invloed is
op de kans op beleidsafwijkingen, de politiek-bestuurlijke aandacht voor de beleids-
uitvoering vanuit college en raad, wijst dit erop dat politieke sturing voor de samen-
werking tussen gemeente en instellingen en daarmee uiteindelijk voor de kans op
doelbereiking, van eminent belang is.

Tot slot, de evaluatie van wat er van het beleid terecht komt, wordt door de helft van de
onderzoeksgemeenten ter hand genomen, vooral door gemeenten met een relatief ver
ontwikkeld jeugdbeleid. Dat betekent meteen ook dat het in de helft van de onderzoeks-
gemeenten nog niet gebeurt. Deze effectevaluatie gebeurt nog vooral door de rappor-
tages van instellingen, alhoewel geconstateerd kan worden dat het instrument van de
jeugdmonitor in opkomst is. Evaluatie van beleidsprocessen komt in slechts een beperkt
aantal, in hoofdzaak (zeer) sterk stedelijke gemeenten, voor. 
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Bijlage bij hoofdstuk 6

B6.1 Classificatie netwerkvorming

In deze bijlage wordt bekeken of het mogelijk is tot een classificatie van gemeentelijke
netwerkvorming te komen, die eventueel gebruikt kan worden om de sturende rol van
de gemeente in de beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie te verklaren. Deze classi-
ficatie kan dan gebruikt worden in hoofdstuk 7 bij de constructie van een beleids-
typologie. Voor de ontwikkeling van deze typologie worden de volgende kenmerken
van de netwerkvorming gebruikt: het aantal netwerken en het aantal actoren in drie
of meer netwerken.  

In de eerste plaats wordt bezien of er sprake is van enige netwerkvorming van betekenis.
Vanzelfsprekend is dat niet het geval in gemeenten zonder netwerken, maar ook in
gemeenten waar één (type) netwerk actief is dat niet als een breed platform jeugdbeleid
is te typeren, is nauwelijks sprake van serieuze netwerkvorming. Deze gevallen worden
aangeduid als ‘geen netwerkvorming’. In de tweede plaats onderscheiden we gemeenten
met één netwerk dat fungeert als breed platform voor het jeugdbeleid. In deze gevallen
spreken we van eenvoudige netwerkvorming. Bovendien worden tot deze categorie
gerekend de gemeenten waar twee of meer netwerken voorkomen, maar waarbij voor
geen of voor maximaal één actor sprake is van deelname aan ten minste drie netwerken,
of, als er slechts twee netwerken in de gemeente werkzaam zijn, deelname aan beide
netwerken. Tot slot zijn er de gemeenten met meerdere netwerken waarbij voor meer
dan één actor geldt dat deze aan drie of meer netwerken deelneemt, of aan twee in
het geval van twee netwerken. Dit wordt aangeduid als complexe netwerkvorming.

Tabel B6.1 Karakteristiek van netwerkvorming rond lokaal jeugdbeleid

staat aantal aantal
jeugdbeleid netwerken gemeenten

omschrijving (gemiddeld) (gemiddeld) (%)

geen netwerkvorming geen netwerk/één netwerk, 
geen breed platform –,17 0,4 25

eenvoudige netwerkvorming één netwerk, breed platform/
meer netwerken, geen of beperkte 
overlap in deelname actoren ,13 2,8 37

complexe netwerkvorming meer netwerken, meer dan 
beperkte overlap in deelname 
actoren ,83 4,8 38

totaal (n) ,32 3,0 (60)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; Nota’s jeugdbeleid 2002)
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In tabel B6.1 is weergegeven hoe het type netwerkvorming zich verhoudt tot de ont-
wikkeling van het jeugdbeleid in 2001. Er blijkt sprake van een duidelijke samenhang.
Hoe complexer de netwerkvorming, hoe verder het beleid ontwikkeld is (en vice versa).
Dat het aantal netwerken toeneemt met de complexiteit van de netwerkvorming is
vanzelfsprekend, omdat het een kenmerk betreft dat gebruikt is in de samenstelling
van de typologie. Toch blijkt dat er geen gemeenten zijn met meer dan vier netwerken
die de overlap in deelname voor de actoren beperkt houden.  
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Noten

1 In tegenstelling tot de eerdere hoofdstukken vindt geen vergelijking plaats met
1998, omdat in dat jaar het onderwerp gemeentelijke regie een veel ondergeschikter
plaats had in het onderzoek.

2 Aan de ambtenaren is gevraagd aan te geven welke netwerken of platforms er in
hun gemeente zijn, wat de samenstelling is van die netwerken en welke positie
zij in het beleidsproces innemen. Platforms zijn in de vragenlijst omschreven als
groepen waarin verscheidene werkvelden vertegenwoordigd zijn, waar de
gemeente in principe een rol in speelt of heeft gespeeld en die (meer of minder)
regelmatig bijeenkomen. Dat betekent dat naar louter ambtelijke platforms niet
is gevraagd; deze zijn in hoofdstuk 3 aan de orde geweest. Alle opgegeven net-
werken zijn ingedeeld in acht veel voorkomende, naar werkveld onderscheiden
typen. 

3 Bij het indelen is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die gemeenten hadden
om voor een aantal inhoudelijke thema’s die in de vragenlijst aan de orde kwamen
(zie § 4.6) aan te geven of daar een netwerk omheen geformeerd was. Daarnaast
is gelet op de meest voorkomende werkvelden van de netwerken, wat niet heeft
kunnen verhinderen dat er toch een relatief omvangrijke groep ‘divers’ is, uit-
eenlopend van werkgroepen rond (de oprichting van) een jongerencentrum tot
een platform jeugdparticipatie. Ook wordt in een (beperkt) aantal gemeenten het
in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid bestaande Op Overeenstemming
Gericht Overleg (oogo) genoemd.

4 Ten behoeve van de ontwikkeling van de beleidstypologie in hoofdstuk 7 is
geprobeerd tot een classificatie van de netwerkvorming rond het lokale jeugd-
beleid te komen. Deze staat beschreven in de bijlage bij hoofdstuk 6.

5 Om de gemiddelde opvatting per gemeente niet te laten bepalen door één of
twee instellingen, zijn gemeenten waar minder dan drie instellingen gereageerd
hebben, uitgesloten van de analyse, waardoor 53 gemeenten resteren.

6 Torenvlied (1996: 4): ‘Beleidsuitvoering is (...) de omzetting van de uitkomst van
collectieve besluitvorming, dat wil zeggen het politieke besluit, in handelingen
van één of meer uitvoerende organisaties. (…) Per organisatie vormen deze 
handelingen de beleidsprestatie die de organisatie levert. (…) Wanneer de beleids-
prestatie verschilt van het politieke besluit, is er sprake van een beleidsafwijking.’

7 Het beeld dat ambtenaren schetsen van de beleidsvrijheid van instellingen komt
op het eerste gezicht overeen met dat van de instellingen. Van de ambtenaren zegt
75% dat instellingen een grote of redelijk grote beleidsvrijheid hebben. 2% dicht
de instellingen een tamelijk kleine beleidsvrijheid toe. Als evenwel de samenhang
per gemeente wordt bekeken (waarbij alleen de gemeenten betrokken zijn waarvan
minimaal drie instellingen aan het onderzoek hebben meegewerkt), dan valt op
dat er tussen de inschatting van de ambtenaar en de gemiddelde opvatting van
de instellingen geen relatie bestaat. De gemiddelde score van de instellingen
schommelt dicht rond de twee (zie vorige alinea), ongeacht de opvatting van de
ambtenaar uit de betreffende gemeente. Wel bestaat er een verband tussen de
inschatting van de ambtenaren over de beleidsvrijheid van de instellingen en de
stedelijkheid van de gemeente: de ambtenaren uit de (zeer) sterk stedelijke
gemeenten dichten de instellingen wat vaker een relatief geringe beleidsvrijheid
toe dan ambtenaren uit de minder stedelijke gemeenten.
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8 De kolomtotalen van tabel 6.6 komen niet overeen met de opmerking in de tekst
dat een derde van de instellingen het gedeeltelijk of geheel oneens is met ten-
minste een van beide punten (visie en bijdrage instelling aan beleid). Dit verschil
wordt veroorzaakt door de instellingen die geen oordeel hebben over de doel-
realisatie. Deze zijn het vaker oneens met de gemeente op beide genoemde 
punten. Doordat deze instellingen niet in de tabel zijn opgenomen, wordt het
percentage ‘geen/deels consensus’ gedrukt. 

9 Cronbach’s alpha = .65. Hoe lager de score op deze schaal, hoe sterker het toe-
zicht en hoe groter de kans op sancties wordt geacht. Op een schaal van 1 t/m 5
scoort geen enkele instelling lager dan twee. Ruim de helft scoort tussen twee
en drie, 37% tussen drie en vier en 10% scoort aan het einde van de schaal tussen
vier en vijf (en acht de kans op sancties dus gering).

10 De antwoorden van ambtenaren hangen samen met de in de documentanalyse
verzamelde gegevens: in de meeste gemeenten waar ambtenaren aangeven dat
het jeugdbeleid niet op effecten wordt geëvalueerd, is daar in de nota’s ook niets
over terug te vinden.

11 Genoemd worden: participatie, fysieke omgeving, jeugdzorg, arbeid, gebruik
voorzieningen en drugsgebruik. Het is niet altijd duidelijk hoe deze thema’s zich
onderscheiden van de in de tekst genoemde thema’s.
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7 Intermezzo: typologie van het lokale jeugdbeleid

7.1 Inleiding

Dit hoofdstuk heeft tot doel om op basis van de diverse aspecten van het jeugdbeleid
die behandeld zijn in de hoofdstukken 3 tot en met 6, te komen tot een typologie van
het jeugdbeleid. Zo’n typologie kan inzichtelijk maken hoe die aspecten zich tot elkaar
verhouden. De belangrijkste reden is evenwel dat de beleidstypologie gebruikt kan
worden om verschillen in beleidsuitkomsten te verklaren. Is het zo dat bepaalde beleids-
typen tot positievere resultaten leiden dan andere? Dit hoofdstuk, dat als een intermezzo
tussen het eerste en tweede deel van het rapport kan worden gezien, beschrijft beknopt
de werkwijze die gevolgd is bij de constructie van de typologie. De nadruk ligt op de
presentatie van de feitelijke typologie. Een uitgebreide, meer technische beschrijving
van de constructie is opgenomen in de bijlage bij dit hoofdstuk. 

7.2 Beleidstypologie

De beleidstypologie komt op exploratieve wijze tot stand. Dat wil zeggen, dat de ver-
schillende aspecten uit de voorgaande hoofdstukken waarop duidelijke verschillen
waarneembaar zijn tussen de gemeenten, zullen worden gebruikt om tot de typologie
te komen. Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een theoretische constructie vooraf
van verschillende beleidstypen, omdat dat tot empirische classificatieproblemen zou
kunnen leiden. De aspecten die betrokken worden bij het ontwerpen van een typologie
zijn de volgende: de staat van het jeugdbeleid (zie hoofdstuk 3), de dimensiescore
betrekken van de jeugd (zie hoofdstuk 5), en diverse procesmatige aspecten die relevant
bleken in hoofdstuk 6: het type netwerkvorming (zie bijlage bij hoofdstuk 6), de aan-
wezigheid van een beleidsvisie, de mate van consensus tussen gemeente en instellingen,
en de mate van politieke sturing in het jeugdbeleid. Inhoudelijke kenmerken van het
beleid (zie hoofdstuk 4) worden niet in de constructie van de typologie betrokken
omdat het niet mogelijk is gebleken om op een zinvolle wijze onderscheid te maken
naar verschillende typen beleidsinhoud. 

In totaal zijn er zes aspecten van het jeugdbeleid op basis waarvan gepoogd is een
typologie te ontwikkelen. Vijf daarvan hebben direct te maken met de wijze waarop
de gemeenten invulling geven aan hun rol als centrale actor in het lokaal jeugdbeleid,
oftewel met de wijze waarop de gemeente het beleid en het beleidsproces stuurt. Dit
zijn: de staat van het jeugdbeleid, het type netwerkvorming, de aanwezigheid van een
beleidsvisie, de mate van consensus tussen gemeente en instellingen, en de mate van
politieke sturing in het jeugdbeleid. Het betrekken van jeugd is een duidelijk afzonder-
lijk aspect, dat weliswaar ook met sturing te maken heeft, maar dat daarnaast een
inhoudelijke beleidskeuze in zich draagt. Om die reden was het ook bij de constructie
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van de typologie in het vorige onderzoek een afzonderlijk aspect. De typologie wordt
dus enerzijds gevormd door sturingsaspecten en anderzijds door de mate waarin
gemeenten de jeugd bij het beleid betrekken.

Het blijkt mogelijk de sturingsaspecten nader in te delen langs twee dimensies (zie de
bijlage bij dit hoofdstuk). De eerste is aan te duiden als voorwaardelijke sturing. Dit
heeft betrekking op de mate waarin het beleid ontwikkeld is, op het gebruik van een
beleidsvisie als sturingsinstrument en op het type netwerkvorming. Deze drie aspecten
zijn op te vatten als voorwaarden voor effectieve sturing van het jeugdbeleid. In tabel 7.1
is de frequentieverdeling van de dimensie voorwaardelijke sturing gerapporteerd. Van
42% van de gemeenten kan gezegd worden dat zij het jeugdbeleid in voorwaardelijke
zin sterk sturen, van 38% dat dit in gemiddelde mate gebeurt, en van 20% dat de voor-
waardelijke sturing zwak is.

Tabel 7.1 Dimensie voorwaardelijke sturing, frequentieverdeling (in procenten, n = 60)

%

zwakke voorwaardelijke sturing 20
gemiddelde voorwaardelijke sturing 38
sterke voorwaardelijke sturing 42

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; LJB-instellingen 2002; Nota’s jeugdbeleid 2002)

De tweede dimensie is te benoemen als materiële sturing. Zowel de mate van politiek-
bestuurlijke aandacht voor het jeugdbeleid als de mate van consensus zijn zaken die
het proces van sturing kenmerken. Zou deze materiële sturing ontbreken, dan zullen
processen als de uitvoering en evaluatie van het beleid uiteindelijk in het gedrang
komen. In tabel 7.2 is de frequentieverdeling voor deze dimensievariabele opgenomen,
waarbij de scores in drie klassen zijn ingedeeld. De grenzen voor deze klassen liggen
bij het gemiddelde minus, respectievelijk plus een half keer de standaardafwijking. In
deze indeling kenmerkt het beleid van 31% van de onderzoeksgemeenten zich door
zwakke materiële sturing, eveneens 31% door sterke materiële sturing, en 38% door
gemiddelde materiële sturing. 

Tabel 7.2 Dimensie materiële sturing, frequentieverdeling (in procenten, n = 61)

%

zwakke materiële sturing 31
gemiddelde materiële sturing 38
sterke materiële sturing 31

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; LJB-instellingen 2002)
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Daarmee zijn nu drie dimensies voorhanden voor de ontwikkeling van een beleids-
typologie: voorwaardelijke sturing, materiële sturing en het betrekken van de jeugd.
Op basis van deze dimensies van het jeugdbeleid komen we tot drie typen jeugdbeleid
(zie de bijlage bij dit hoofdstuk). In tabel 7.3 worden deze typen gepresenteerd. In totaal
zijn voor 45 onderzoeksgemeenten de gegevens op de drie dimensies beschikbaar.

Tabel 7.3 Typen jeugdbeleid, naar gemiddelde scores (en standaardafwijkingen) op

dimensies typologie (n = 45)

voorwaardelijke materiële betrekken % 
sturing sturing van jeugd gemeenten

type 1: interactief beleid 2,73 (0,65) 2,46 (0,36) 1,49 (0,56) 24
type 2: actief beleid 2,65 (0,49) 2,39 (0,32) 0,06 (0,48) 44
type 3: passief beleid 1,57 (0,51) 2,40 (0,45) –0,97 (0,43) 31

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; LJB-instellingen 2002; Nota’s jeugdbeleid 2002)

Het eerste cluster kenmerkt zich doordat bijna alle gemeenten die ertoe behoren de
meest sterke vorm van voorwaardelijke sturing kennen. Verder scoren de elf gemeenten
uit dit cluster zonder uitzondering hoog op de dimensie ‘betrekken van jeugd’. Op het
punt van materiële sturing is geen eenduidig beeld te schetsen. De gemiddelde score
van de gemeenten in dit cluster wijkt niet noemenswaardig af van het totale gemiddelde,
maar tussen de gemeenten bestaan er aanzienlijke verschillen. De scores variëren van
sterke tot zwakke materiële sturing. Het beleidstype van de gemeenten in dit cluster
duiden we, in navolging van het onderzoek uit 1999, aan als interactief: een ver 
ontwikkelde gemeentelijke rol op het gebied van voorwaardelijke sturing (beleids-
ontwikkeling, visie, netwerkvorming) en een in vergelijking met andere gemeenten
sterk op het betrekken van jongeren gericht beleid.

Het tweede cluster onderscheidt zich nauwelijks van het eerste op het gebied van voor-
waardelijke sturing. Ook in dit cluster scoort een ruime meerderheid in de hoogste
categorie van deze dimensie, en geen enkele in de laagste categorie. Het beleid van
deze twintig gemeenten is echter veel minder sterk gericht op het betrekken van jeugd.
Zonder uitzondering scoren de gemeenten op dit punt lager dan de gemeenten uit het
eerste cluster, en in het algemeen ook fors lager. Ook in dit tweede cluster varieert de
materiële sturing sterk. Alhoewel veel gemeenten op deze dimensie in de middelste
van drie categorieën scoren, zijn er ook gemeenten met een zwakke respectievelijk een
sterke materiële sturing. Het beleidstype van de gemeenten in dit cluster duiden we,
eveneens in navolging van het onderzoek uit 1999, aan als actief: sterk ontwikkelde
voorwaardelijke sturing, gecombineerd met een beleid dat gemiddeld of matig gericht
is op het betrekken van jeugd.
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Het derde cluster tot slot onderscheidt zich zowel op het punt van voorwaardelijke
sturing als op het punt van het betrekken van jeugd van de andere clusters. Gemiddeld
genomen is de voorwaardelijke sturing minder sterk, met bijna de helft van de veertien
gemeenten in de laagste categorie. Tevens scoren veruit de meeste gemeenten uit dit
cluster laag op de dimensie betrekken van jeugd. Ook hier zijn de scores op het punt
van materiële sturing sterk uiteenlopend. Dit beleidstype wordt net als in het onderzoek
van 1999 als passief bestempeld: zwak tot gemiddelde voorwaardelijke sturing, in
beperkte mate gericht op het betrekken van jeugd.

Tot slot wordt de samenhang tussen het in gemeenten voorkomende beleidstype en
de stedelijkheid van die gemeenten bekeken (zie tabel 7.4). Zoals te verwachten is er
een duidelijk verband tussen de stedelijkheid en het type jeugdbeleid. In de (zeer) sterk
stedelijke gemeenten komt een passief beleidstype weinig voor. De gemeenten die deel
uitmaken van het cluster interactief beleid, zijn in grote meerderheid (zeer) sterk stede-
lijk. De minst stedelijke gemeenten komen in dit cluster niet voor. Zij zijn daarentegen
oververtegenwoordigd in het cluster passief beleid. Hiertoe behoort ook nog een derde
van de matig stedelijke gemeenten. Het actieve beleidstype komt in de drie onder-
scheiden stedelijkheidsklassen in ongeveer gelijke mate voor.

Tabel 7.4 Beleidstype naar stedelijkheid gemeente (in procenten)

(zeer) sterk matig weinig/niet
stedelijk stedelijk stedelijk totaal

interactief beleid 43 17 – 24
actief beleid 43 50 42 44
passief beleid 14 33 58 31
(n) (21) (12) (12) (45)

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; LJB-instellingen 2002; Nota’s jeugdbeleid 2002)
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Bijlage bij hoofdstuk 7 Constructie van beleidstypologie

In paragraaf 7.2 is aangegeven op basis van welke aspecten gepoogd zal worden een
typologie te ontwikkelen. In totaal gaat het om zes aspecten. Vijf daarvan hebben direct
te maken met de wijze waarop de gemeenten invulling geven aan hun rol als centrale
actor in het lokaal jeugdbeleid, met de wijze waarop de gemeente het beleid en het
beleidsproces stuurt. Dit zijn: de staat van het jeugdbeleid, het type netwerkvorming,
de aanwezigheid van een beleidsvisie, de mate van consensus tussen gemeente en
instellingen, en de mate van politieke sturing in het jeugdbeleid. Het betrekken van
jeugd is een duidelijk afzonderlijk aspect, dat weliswaar ook met sturing te maken heeft,
maar daarnaast een inhoudelijke beleidskeuze in zich draagt. Het is daarom zinvol
om nader te onderzoeken hoe de vijf sturingsaspecten met elkaar samenhangen, en
om na te gaan of zij wellicht zijn te reduceren tot een geringer aantal onderliggende
factoren of dimensies van de sturingsrol van gemeenten.

In tabel B7.1 worden de samenhangen tussen de verschillende aspecten van de sturings-
rol weergegeven. Er blijkt een duidelijke en positieve samenhang te bestaan tussen de
mate van politiek-bestuurlijke aandacht voor het jeugdbeleid en de mate waarin er
consensus is tussen gemeente en instellingen over datgene wat de instellingen worden
verwacht bij te dragen aan het jeugdbeleid. Hoe meer politiek-bestuurlijke aandacht,
hoe groter de mate van consensus. Daarnaast hangt de staat van het jeugdbeleid sterk
samen met de aanwezigheid van een beleidsvisie en met het type netwerkvorming in de
gemeente. Hoe hoger de staat van het jeugdbeleid, hoe groter de kans dat er – volgens
de ambtenaren – ook een beleidsvisie is, en hoe omvattender en complexer de netwerk-
vorming rond het jeugdbeleid. Voor het overige bestaan er geen (significante) samen-
hangen tussen de verschillende sturingsaspecten.

Tabel B7.1 Samenhangen tussen verschillende aspecten sturing gemeente

mate van aanwezig- type netwerk-
consensus heidvisie vorming

aanwezigheid visie –
politiek-bestuurlijke aandacht 0,36 –
staat jeugdbeleid – 0,52 0,47

Pearson’s correlatiecoëf f iciënten: – = niet signif icant, weergegeven coëf f iciënten signif icant op .01-niveau

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; LJB-instellingen 2002; Nota’s jeugdbeleid 2002)

Om het patroon dat bestaat tussen de sturingsaspecten nader in beeld te brengen, is
ook een principale-componentenanalyse verricht. Deze techniek maakt het mogelijk
de onderliggende dimensies van empirisch waargenomen zaken aan het licht te brengen.
In tabel B7.2 staan de resultaten van de niet geroteerde factoroplossing. De resultaten
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bevestigen (logischerwijze) de bevindingen van tabel B7.1: er zijn twee groepen sturings-
aspecten. De eerste bestaat uit de staat van het beleid, de aanwezigheid van een visie,
en het type netwerkvorming. De tweede groep wordt gevormd door de politiek-
bestuurlijke aandacht en de mate van consensus. De factoroplossing in tabel B7.2 is
zo duidelijk dat het mogelijk is te spreken van twee sturingsdimensies. De eerste is
aan te duiden als voorwaardelijke sturing: de ontwikkeling van beleid, de aanwezig-
heid van een visie en de vorming van netwerken zijn op te vatten als voorwaarden voor
effectieve sturing van het jeugdbeleid. De tweede dimensie is te benoemen als materiële
sturing. Zowel de mate van politiek-bestuurlijke aandacht als de mate van consensus
betreffen zaken die in het proces van sturing voortdurend aan de orde zijn. Zou deze
materiële sturing ontbreken, dan zullen processen als de uitvoering en evaluatie van
het beleid uiteindelijk in het gedrang komen.

Tabel B7.2 Factoroplossing principale-componentenanalyse sturingsaspecten

factor 1 factor 2

staat jeugdbeleid 0,84 –
type netwerkvorming 0,67 –
aanwezigheid visie 0,75 –
mate van consensus – 0,79
politiek-bestuurlijke aandacht – 0,81

verklaarde variantie twee factoren (in %) 62

– = factorlading lager dan 0,30

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002; LJB-instellingen 2002; Nota’s jeugdbeleid 2002)

Met het oog op de ontwikkeling van de typologie kunnen de vijf sturingsaspecten dus
teruggebracht worden tot twee dimensies. Voor wat betreft de eerste dimensie, de
voorwaardelijke sturing, is daarbij als volgt te werk gegaan. Er is een nieuwe variabele
geconstrueerd met drie mogelijke scores: zwakke voorwaardelijke sturing, gemiddelde
voorwaardelijke sturing en sterke voorwaardelijke sturing. Om de voorwaardelijke
sturing als sterk te beoordelen, moet in ieder geval sprake zijn van een beleidsvisie (wat
in het merendeel van de gemeenten het geval is). Zonder beleidsvisie kan er, gezien het
belang van de visie als sturingsinstrument, geen sprake zijn van sterke voorwaardelijke
sturing. Daarnaast moet op minimaal een van beide andere aspecten een score behaald
zijn in de hoogste van drie categorieën, terwijl op geen van deze aspecten in de laagste
categorie gescoord mag worden. Gemeenten die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen
de score ‘sterke voorwaardelijke sturing’. Als op twee van de drie aspecten in de laagste
categorie wordt gescoord, wordt de voorwaardelijke sturing getypeerd als zwak. In de
overige gevallen is sprake van gemiddelde voorwaardelijke sturing. 
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De dimensie materiële sturing is berekend door de variabele politiek-bestuurlijke
aandacht te transformeren van een driepunts- naar een vierpuntsschaal, zodat deze
vergelijkbaar wordt met de variabele mate van consensus. Vervolgens zijn beide varia-
belen bij elkaar opgeteld en gedeeld door twee, waardoor een nieuwe variabele materiële
sturing ontstaat met een vierpuntsschaal. Omdat het hier gaat om variabelen die komen
uit het onderzoek onder uitvoerende instellingen, zijn de scores voor de variabele
materiële sturing alleen berekend voor gemeenten waarvan meer dan drie uitvoerende
instellingen gerespondeerd hebben. 

Daarmee zijn nu drie dimensies voorhanden voor de ontwikkeling van een beleids-
typologie: voorwaardelijke sturing, materiële sturing en het betrekken van de jeugd.
Door middel van clusteranalyse is gepoogd tot een typologie te komen. Deze techniek
maakt het mogelijk om op basis van een aantal vooraf opgegeven kenmerken te komen
tot een indeling in zo homogeen mogelijke groepen van onderzoekseenheden, in dit
geval gemeenten. Vooraf dient het aantal clusters te worden gespecificeerd. Er is naar
oplossingen gezocht voor verschillende aantallen clusters. Uiteindelijk bleek de oplos-
sing met drie clusters het beste te interpreteren. Dit betekent dat we op basis van de
genoemde aspecten van het jeugdbeleid komen tot drie typen jeugdbeleid (zie tabel 7.3).
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Deel II

Evaluatie: de resultaten van het lokale jeugdbeleid





8 Beleidsactoren over knelpunten en beleidsuitkomsten

8.1 Inleiding

Een van de manieren om naar de uitkomsten van beleid te kijken, is door bij het beleid
betrokken actoren om hun oordeel te vragen. Hoe denken zij over de mate van doel-
bereiking en hoe oordelen zij over verschillende inhoudelijke delen en procesmatige
aspecten van het gevoerde beleid? In dit hoofdstuk zal op deze vragen worden ingegaan.
Om te bezien of de verschillende aspecten van beleid en kenmerken van gemeenten
ertoe doen bij de beoordeling door actoren, zullen beleidstypen en typen gemeenten
daarbij steeds vergeleken worden.

Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, zijn in de 72 onderzoeksgemeenten vertegen-
woordigers van tien uitvoerende instellingen benaderd met een schriftelijke vragenlijst.
Daarnaast zijn de ambtenaren jeugdbeleid gevraagd hun oordeel te geven over verschil-
lende aspecten van het jeugdbeleid. Zowel aan de vertegenwoordigers van instellingen
als aan de ambtenaren is een oordeel gevraagd over de mate waarin een aantal mogelijke
knelpunten belemmerend werkt in het jeugdbeleid, over de mate van doelbereiking in
het jeugdbeleid en over een aantal aspecten van het jeugdbeleid die te maken hebben
met wat er daadwerkelijk is gerealiseerd.

Een mogelijk bezwaar tegen deze benadering van beleidsuitkomsten betreft de betrouw-
baarheid van de data (Hambleton en Thomas 1995: 14). Immers, de ondervraagde
respondenten zijn voor het overgrote deel in meer of mindere mate betrokken bij het
jeugdbeleid, en zijn daarmee belanghebbend. Dit probleem wordt deels ondervangen
door een onderscheid te maken tussen actoren die niet en actoren die wel bij het
jeugdbeleid betrokken zijn. Een andere mogelijkheid om dit probleem te ondervangen
is door een onderscheid aan te brengen naar type actor. De diverse typen actoren zijn
immers in verschillende mate betrokken bij het jeugdbeleid. Is het bijvoorbeeld zo dat
respondenten uit het peuterspeelzaalwerk in het algemeen positiever oordelen dan
respondenten van het Bureau Jeugdzorg? Deze vragen komen in elke afzonderlijke
paragraaf aan de orde.

Leiden bepaalde typen beleid tot positievere beoordelingen? Zijn er typen beleid die
het in de ogen van de uitvoerders minder goed doen? Ook deze vraag komt in iedere
paragraaf aan de orde. Door de oordelen van de instellingen te aggregeren naar het
gemeentelijke niveau is het mogelijk de samenhang tussen beleidstypen, kenmerken
van gemeenten en de intersubjectieve beoordeling te bekijken. In deze analyses wor-
den alleen gemeenten betrokken waarvan ten minste drie instellingen gerespondeerd
hebben. Tot slot wordt in iedere paragraaf gekeken naar de samenhang tussen de
oordelen van instellingen en ambtenaren.
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In paragraaf 8.2 komt allereerst de weging van mogelijke knelpunten in het jeugdbeleid
door de instellingen en de ambtenaren aan de orde. Vervolgens wordt in paragraaf 8.3
gekeken naar de evaluatie van de mate van doelbereiking. De oordelen over de resul-
taten van het jeugdbeleid komen in paragraaf 8.4 aan bod. De conclusies van dit
hoofdstuk staan in paragraaf 8.5.

8.2 Mogelijke knelpunten in het jeugdbeleid

Hoe oordelen instellingen over mogelijke knelpunten in het lokale jeugdbeleid? 
Tabel 8.1 bevat de meningen van de instellingen over mogelijke knelpunten in het
jeugdbeleid, waarbij een onderscheid is gemaakt naar de oordelen van verschillende
typen actoren. De voorgelegde knelpunten hebben deels te maken met de sturende
rol van gemeenten in beleidsnetwerken, maar zijn voor een deel ook gerelateerd aan
extralokale factoren. De selectie van voorgelegde knelpunten komt voort uit eerdere
onderzoeken naar lokaal jeugdbeleid (Gilsing 1999; Gilsing et al. 2000).

Totaalbeeld
De vraag die aan de instellingen is voorgelegd is of de genoemde knelpunten in de
afgelopen jaren een belemmerende rol in het jeugdbeleid hebben gespeeld. Naar de
mening van de instellingen vormt de capaciteit van het Bureau Jeugdzorg het grootste
probleem. Volgens 81% van de instellingen speelt de gebrekkige capaciteit een sterke
of zekere belemmerende rol (zie tabel B8.1). In de tweede plaats wordt het ontbreken
van voldoende financiële middelen als belemmerende factor genoemd. Daarna volgt
de capaciteit van eerstelijnsinstellingen. Daarbij valt te denken aan (school)maatschap-
pelijk werk, de jeugdgezondheidszorg en het jeugd- en jongerenwerk. Ook de verschil-
lende financieringswijzen van de bij het jeugdbeleid betrokken instellingen spelen
volgens 80% van diezelfde instellingen ten minste een enigszins belemmerende rol,
zoals ook de schotten op rijksniveau dat doen. Van deze eerste vijf knelpunten zegt
steeds ten minste driekwart van de instellingen dat zij een zekere of grote belemmering
vormen in het jeugdbeleid. In ieder geval drie van deze mogelijke knelpunten betreffen
extralokale factoren. De overige twee – schaarse financiële middelen en gebrekkige
capaciteit eerstelijn – hebben deels te maken met de keuzes die op lokaal niveau
gemaakt worden, maar deels ook met de door andere partijen gemaakte keuzes en de
daaruit voortvloeiende beschikbare financiële middelen.

De overige voorgelegde knelpunten hebben, met uitzondering van de privacyregel-
geving, allemaal wel nadrukkelijk betrekking op het lokale niveau. Deze krijgen echter
minder gewicht toegekend. Binnen deze categorie werken de onvoldoende sturing
door de gemeente, de onvoldoende afstemming met de jeugdzorg en de beperkte 
sturingsmogelijkheden van de gemeente naar verhouding sterk belemmerend – maar
nog altijd minder dan de grotendeels extralokale factoren. Deze drie factoren hebben
alledrie direct te maken met de sturingsrol van de gemeente. De laatste drie knelpunten
in de tabel – te grote tijdsinvestering voor overleg, onduidelijke taakafbakening tussen
instellingen en onvoldoende commitment bij instellingen – hebben meer te maken met
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de daadwerkelijke samenwerking tussen instellingen onderling en tussen instellingen
en gemeente, en spelen volgens beduidend minder instellingen een belemmerende
rol. Hetzelfde kan gezegd worden van de privacyregelgeving. Deze speelt voor bijna
40% van de instellingen geen rol.

Naar type instelling
Oordelen verschillende typen instellingen anders over de rol die mogelijke knelpunten
in het jeugdbeleid spelen? Dat blijkt zeker het geval te zijn (zie tabel 8.1). Zo oordelen
instellingen zeer verschillend over de capaciteit bij Bureau Jeugdzorg als belemmerende
factor. Met name het voortgezet onderwijs – dat veel met de jeugdzorg van doen heeft
in de zogenaamde zorgteams – en het Bureau Jeugdzorg zelf zien dit als een belem-
merende factor, veel meer dan andere instellingen. Voor instellingen peuterspeelzaal-
werk en kinderopvang geldt het omgekeerde. Een soortgelijk beeld zien we terug bij
het knelpunt ‘onvoldoende capaciteit eerstelijnsinstellingen’: een relatief negatief
oordeel van voortgezet onderwijs en Bureau Jeugdzorg, vergezeld door rmc’s, en een
veel minder negatief oordeel van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Ook over de sturingsmogelijkheden van de gemeenten als mogelijk knelpunt lopen de
opvattingen van de instellingen uiteen. Voortgezet onderwijs en ggd/Jeugdgezond-
heidszorg zien dit veel sterker als een mogelijke belemmering dan de welzijnsinstel-
lingen, c.q. het jeugd- en jongerenwerk. Voor het voortgezet onderwijs is dat verklaar-
baar uit de grotendeels autonome positie ten opzichte van de gemeente. Respondenten
uit het voortgezet onderwijs zien daardoor beperkte sturingsmogelijkheden van
gemeenten. Voor de welzijnsinstelling ligt een mogelijke verklaring in de afhankelijk-
heid die de subsidierelatie met zich meebrengt, waardoor de gemeentelijke sturings-
mogelijkheden relatief groot zijn. Het oordeel van de ggd’s/jgz is lastiger te inter-
preteren. Immers, formeel hebben de gemeenten ruime sturingsbevoegdheden ten
aanzien van deze instellingen. Het door de instellingen gegeven oordeel zou dan meer
de feitelijke situatie weerspiegelen, waarin ggd’s in veel gemeenten grotendeels
autonoom opereren.

Schotten op rijksniveau worden door het primair onderwijs en door thuiszorg/
consultatiebureau vaker als een belemmering gezien dan door andere instellingen.
Het verschil is het grootst met de politie en het voortgezet onderwijs. Het gebrek aan
financiële middelen wordt eveneens door het primair onderwijs als meer belemmerend
ervaren, evenals door de welzijnsinstellingen en de Bureaus Jeugdzorg. De politie en
kinderopvang zien dit het minst als knelpunt. Tot slot oordelen instellingen verschil-
lend over de privacyregelgeving als mogelijk knelpunt. Over de overige potentiële
knelpunten denken de verschillende typen instellingen niet significant afwijkend.

Naar betrokkenheid bij het jeugdbeleid
De oordelen van de instellingen over de mogelijke knelpunten blijken in het algemeen
niet samen te hangen met of beïnvloed te worden door de mate waarin instellingen
bij het jeugdbeleid zijn betrokken.
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Naar stedelijkheid
Worden de knelpunten verschillend gewogen naar gelang de stedelijkheid van de
gemeente? Verwacht mag worden dat bepaalde knelpunten sterker spelen in gemeenten
waar de jeugdproblematiek sterker aanwezig is – denk aan de capaciteit van de jeugd-
zorg. In tabel 8.2 staat deze samenhang centraal. Er zijn bij een aantal knelpunten
significante verschillen naar stedelijkheid, waarbij het knelpunt in de minst stedelijke
gemeenten een minder grote rol wordt toegedicht dan in de meer stedelijke gemeenten.
Inderdaad is de capaciteit van de jeugdzorg in de meest stedelijke gemeenten, maar
ook in de matig stedelijke, een groter knelpunt dan in de minst stedelijke gemeenten.
Ook de schotten op rijksniveau, de privacyregelgeving en de tijdsinvestering die het
overleg in netwerken vraagt, speelt in de meer stedelijke gemeenten een grotere rol.
Tot slot is het opvallend dat de instellingen in de meest stedelijke gemeenten de
beperkte sturingsmogelijkheden van de gemeente als meer belemmerend ervaren dan
de instellingen in de minst stedelijke gemeenten. Ondanks de grotere bestuurskracht
van de meer stedelijke gemeenten worden bij hen toch meer problemen op het gebied
van sturing verwacht.

Tabel 8.2 Oordelen van instellingen over mogelijke knelpunten, naar stedelijkheid 

gemeente (gemiddeld oordeel, schaal 1-3, 1 = grote rol, 2 = zekere rol, 

3 = geen rol)

(n)
significantie
verschillen

(zeer) weinig/ tussen
sterk matig niet totaal instellingen 

onvoldoende capaciteit Bureau Jeugdzorg 1,72 1,62 1,99 1,81 (63)*
schaarste aan financiële middelen 1,89 1,84 1,91 1,89 (63)
onvoldoende capaciteit eerstelijnsinstellingen 1,89 1,89 2,05 1,95 (62)
verschillende financieringswijzen instellingen 1,83 1,99 2,13 1,98 (63)*
onvoldoende sturing gemeente 1,92 2,13 2,12 2,04 (63)
schotten op rijksniveau 1,88 1,94 2,29 2,04 (58)*
beperkte sturingsmogelijkheden gemeente 1,99 2,06 2,28 2,12 (63)*
onvoldoende afstemming jeugdzorg 2,11 2,15 2,20 2,15 (63)
onduidelijke taakafbakening instellingen 2,17 2,16 2,38 2,26 (63)
privacyregelgeving 2,19 2,05 2,43 2,26 (63)*
te grote tijdsinvestering overleg 2,15 2,29 2,48 2,31 (63)*
onvoldoende ‘commitment’ instellingen 2,57 2,61 2,69 2,63 (62)

* = signif icant op 0,05-niveau

Bron: SCP (LJB-instellingen 2002)
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Oordelen ambtenaren
De oordelen van instellingen over een aantal knelpunten hangen in sommige gevallen
samen met de stedelijkheidsklasse. De verwachting is dat dat ook het geval zal zijn
bij de oordelen van de ambtenaren. Uit tabel 8.3 blijkt dat echter in mindere mate het
geval te zijn. Er zijn slechts twee knelpunten waar de stedelijkheid samenhangt met
de beoordeling van knelpunten. In de eerste plaats kennen de (zeer) sterk stedelijke
gemeenten een significant sterkere belemmerende werking toe aan de privacyregel-
geving. Die samenhang vonden we ook bij de instellingen. In de tweede plaats zijn er
verschillen in het oordeel over de belemmerende werking van de beperkte capaciteit
van het Bureau Jeugdzorg. Hier oordelen de matig stedelijke gemeenten veel negatie-
ver over dan de minst stedelijke en ook negatiever dan de meest stedelijke gemeenten.
Ook dit patroon vonden we bij de instellingen.

Verder valt in tabel 8.3 op dat de prioritering van mogelijke knelpunten door ambte-
naren slechts ten dele overeenkomt met die van de instellingen. Ambtenaren en
instellingen zijn het grofweg eens over het (relatief grote) gewicht van de beperkte
financiële middelen en de capaciteit van het Bureau Jeugdzorg. Bovendien delen zij
met de instellingen de opvatting dat het commitment van instellingen en – in mindere
mate – de taakafbakening tussen instellingen doorgaans niet het probleem vormen.
Maar ambtenaren kennen een groter gewicht toe aan met name de privacyregelgeving.
Zij vinden meer dan instellingen dat deze regelgeving het jeugdbeleid in de weg zit.
Het omgekeerde is het geval bij de capaciteit van de eerstelijnsinstellingen. De omvang
hiervan wordt door ambtenaren minder als een belemmering ervaren dan door instel-
lingen.

Tabel 8.3 Oordelen van ambtenaren over mogelijke knelpunten, naar stedelijkheid 
gemeente (gemiddeld oordeel, schaal 1-3: 1 = grote rol, 2 = zekere rol, 
3 = geen rol)

(n)
significantie
verschillen

(zeer) weinig/ tussen
sterk matig niet totaal instellingen*

schaarste aan financiële middelen 1,55 1,63 1,80 1,66 (58)
onvoldoende capaciteit Bureau Jeugdzorg 1,80 1,43 2,16 1,83 (53)*
schotten op rijksniveau 1,85 2,00 2,00 1,94 (48)
privacyregelgeving 1,62 1,93 2,33 1,94 (54)*
beperkte sturingsmogelijkheden gemeente 1,90 2,31 2,00 2,05 (58)
onvoldoende afstemming jeugdzorg 2,14 1,86 2,16 2,07 (54)
onvoldoende capaciteit eerstelijnsinstellingen 1,83 2,25 2,20 2,08 (50)
verschillende financieringswijzen instellingen 1,94 2,07 2,25 2,08 (48)
onduidelijke taakafbakening instellingen 2,29 2,36 2,28 2,30 (53)
onvoldoende ‘commitment’ instellingen 2,60 2,67 2,63 2,63 (54)

* = signif icant op 0,05-niveau

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)
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Oordelen over knelpunten: conclusies
De instellingen en ambtenaren zijn het over een aantal zaken eens: de (gebrekkige)
capaciteit van het Bureau Jeugdzorg, de schaarste aan financiële middelen en de
schotten op rijksniveau behoren tot de belangrijkste knelpunten in het lokaal jeugd-
beleid. Het betreft factoren die in ieder geval deels van andere dan gemeentelijke 
factoren afhankelijk zijn. Factoren die meer met de sturing van gemeenten en de
samenwerking tussen instellingen te maken hebben, belemmeren het jeugdbeleid
volgens ambtenaren en instellingen in mindere mate. Er zijn evenwel ook verschillen
tussen instellingen en ambtenaren. Instellingen oordelen dat de capaciteit van eerste-
lijnsinstellingen te wensen overlaat, en dat de verschillende wijzen waarop instellingen
gefinancierd worden een hinderpaal vormen. Ambtenaren daarentegen kennen meer
gewicht toe aan de beperkingen die voortvloeien uit de privacyregelgeving. Dit punt
wordt door instellingen, met uitzondering van de politie, veel minder als belemmerend
ervaren.

Verschillende typen instellingen wegen de knelpunten – althans sommige – verschil-
lend, maar er is geen sprake van systematische verschillen. Ook de mate en wijze van
betrokkenheid van instellingen bij het jeugdbeleid heeft in het algemeen geen invloed
op de weging van knelpunten, evenmin als het gevoerde beleid. Het effect van stede-
lijkheid is groter: hoe stedelijker de gemeente, hoe meer de instellingen en ambtenaren
(een deel van) de knelpunten als belemmerend ervaren. De meeste van deze knelpunten
hebben geen betrekking op de sturing van de gemeente. De capaciteit van de jeugdzorg,
de schotten op rijksniveau, de privacyregelgeving, de verschillende financieringswijzen
van instellingen: hoe stedelijker de gemeente, hoe sterker het knelpunt, zo geldt in
het algemeen bij deze knelpunten.

8.3 Oordelen over mate van doelbereiking

Tabel 8.4 bevat de oordelen van de instellingen over de doelbereiking in het jeugdbeleid.
Deze oordelen zijn in hoofdstuk 6 gebruikt als een indicator van de beleidsafwijking.
Het oordeel dat de instellingen daarover geven is niet rooskleurig. Meer dan de helft
(56%) van de instellingen zegt dat de doelen op het werkveld van de instelling slechts
ten dele gerealiseerd zullen worden. 5% zegt dat de doelen op het eigen werkveld niet
gehaald worden. Van alle instellingen gelooft ongeveer een op de drie dat de doelen
bereikt zullen worden, maar binnen deze groep denkt twee derde dat dat later zal
gebeuren dan volgens de planning mag worden verwacht. Dat betekent dat in totaal
slechts een op de acht instellingen inschat dat de doelen op het eigen werkveld volgens
de planning gehaald zullen worden.
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Tabel 8.4 Oordelen instellingen over doelrealisatie (in procenten)

% (n = 276)

doelrealisatie volgens planning 12
doelrealisatie met vertraging 19
gedeeltelijke doelrealisatie 56
geen doelrealisatie 5
geen doelen geformuleerd 9

Bron: SCP (LJB-instellingen 2002)

Naar type instelling
Denken de verschillende typen instellingen stelselmatig anders over de mate van
doelbereiking op hun werkveld? Alhoewel er verschillen bestaan tussen de verschil-
lende typen instellingen, zijn deze op de vierpuntsschaal niet dusdanig groot dat er
sprake is van significante verschillen (zie tabel 8.5). Alleen de rmc’s zijn duidelijk
optimistischer dan andere instellingen. Dit wekt enige verwondering gezien de relatief
jonge leeftijd van de regeling Vroegtijdig schoolverlaten en de – in ieder geval in de
beeldvorming – als hardnekkig geschetste problematiek waar de rmc’s mee te maken
hebben. Een mogelijke verklaring is dat de respondenten namens de rmc’s in alle
gevallen werkzaam zijn als ambtenaar bij ofwel de gemeente om wiens jeugdbeleid
het gaat, ofwel de centrumgemeente in de betreffende rmc-regio, waardoor zij zich
meer dan vertegenwoordigers van non- of para-gouvernmentele instellingen bij het
gemeentelijk beleid betrokken voelen. Deze verklaring wordt ondersteund door de
bevinding dat het oordeel van instellingen over de mate van doelbereiking samenhangt
met de mate en wijze van betrokkenheid bij het jeugdbeleid. Instellingen die zowel
bij de formulering als de uitvoering van het beleid betrokken zijn, schatten de kans op
doelrealisatie hoger in dan instellingen die alleen bij de formulering of de uitvoering
betrokken zijn. Instellingen die niet betrokken zijn bij het jeugdbeleid, beoordelen de
doelbereiking op hun eigen beleidsterrein het minst positief.

Tabel 8.5 Oordelen over mate doelbereiking, naar type instelling (gemiddelde score op
schaal 1-4: 1 = doelen volgens planning, 2 = doelen met vertraging, 
3 = gedeeltelijke doelbereiking, 4 = geen doelbereiking)

gemiddelde score (n) 

primair onderwijs 2,89 (18)
voortgezet onderwijs 2,95 (22)
peuterspeelzaalwerk 2,85 (27)
welzijn/jeugd- en jongerenwerk 2,83 (29)
GGD/JGZ 2,63 (35)
kinderopvang 2,81 (27)
Bureau Jeugdzorg 2,83 (30)
Thuiszorg/consultatiebureau 3,00 (31)
RMC 2,31 (16)
Politie, jeugdzaken 2,80 (41)

totaal 2,80 (276)

Bron: SCP (LJB-instellingen 2002)
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Naar type jeugdbeleid
Verwacht mag worden dat het gevoerde jeugdbeleid van invloed is op de inschatting
van de doelrealisatie: naarmate het beleid meer is ontwikkeld en er actiever gestuurd
wordt, neemt de kans op doelbereiking toe. In tabel 8.6 worden de per gemeente
gemiddelde oordelen van instellingen over de mate van doelbereiking in het jeugdbeleid
afgezet tegen respectievelijk de stedelijkheid van de gemeente, het beleidstype en de
mate van voorwaardelijke en materiële sturing. De stedelijkheid van de gemeente blijkt
niet van invloed te zijn. Ook het type beleid en de mate van voorwaardelijke sturing
leiden niet tot uiteenlopende oordelen over de mate van doelbereiking. Dat geldt wel
voor de mate van materiële sturing. In gemeenten met sterke materiële sturing zijn
instellingen gemiddeld positiever over de mate van doelbereiking dan in gemeenten
met een zwakke materiële sturing. De verwachtingen omtrent de invloed van beleids-
ontwikkeling en sturing op de inschatting van de doelbereiking komt daarmee slechts
gedeeltelijk uit.

Tabel 8.6 Oordelen van instellingen over mate doelbereiking, naar beleidskenmerken en 

naar stedelijkheid gemeente (gemiddelde score op schaal 1-4: 1 = doelen 

volgens planning, 2 = doelen met vertraging, 3 = gedeeltelijke doelbereiking, 

4 = geen doelbereiking)

(n) significantie verschillen
gemiddelde score tussen instellingen

stedelijkheid
(zeer) sterk 2,59
matig 2,60
nauwelijks/niet 2,67
totaal 2,62 (63)

type beleid
interactief 2,53
actief 2,56
passief 2,73
totaal 2,61 (45)

voorwaardelijke sturing
zwak 2,55
gemiddeld 2,63
sterk 2,57
totaal 2,59 (53)

materiële sturing
zwak 2,77 *
gemiddeld 2,67
sterk 2,39 *
totaal 2,62 (61)

* = signif icant op 0,05-niveau

Bron: SCP (LJB-instellingen 2002)
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Oordelen ambtenaren over doelbereiking
Ook de ambtenaren is gevraagd een oordeel te geven over de mate van doelbereiking
in het jeugdbeleid. Deze vraag is niet alleen gesteld voor het totale jeugdbeleid, maar
tevens voor de verschillende beleidsthema’s die in hoofdstuk 4 zijn behandeld. Tabel 8.7
geeft een overzicht van de resultaten. In de tabel wordt alleen gerapporteerd over de
gemeenten die op het betreffende terrein doelen hebben geformuleerd, wat de reden
vormt voor de relatief lage n in de laatste kolom. In het algemeen zijn de ambtenaren
wat positiever gestemd over de doelbereiking in het totale jeugdbeleid dan de instel-
lingen over de doelbereiking op hun werkveld (2.34 tegen 2.80, zie tabel 8.5). Het meest
positief zijn de ambtenaren over de doelbereiking in het beleid gericht op jeugd en
veiligheid. Minder positief zijn zij over de doelbereiking in het 0- tot 6-jarigenbeleid
en het beleid gericht op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. In het algemeen
is het beeld dat de meest stedelijke gemeenten het minst positief zijn over de mate van
doelbereiking. Alleen bij het beleid gericht op het voortijdig schoolverlaten is er even-
wel sprake van een significant verband met stedelijkheid. Een uitzondering geldt ver-
der het beleid gericht op de realisatie van brede scholen. Hierover zijn naast de meest
stedelijke ook de minst stedelijke gemeenten veel minder positief dan de matig stede-
lijke gemeenten. Er blijken nauwelijks relaties tussen de oordelen van ambtenaren
over de mate van doelbereiking en het gevoerde beleid. 

Tabel 8.7 Oordelen van ambtenaren over mate doelbereiking, naar stedelijkheid gemeente

(gemiddelde score op schaal 1-4: 1 = doelen volgens planning, 

2 = doelen met vertraging, 3 = deels doelbereiking, 4 = geen doelbereiking)

(n)
significantie
verschillen

(zeer) weinig/ tussen
sterk matig niet totaal instellingen 

beleid 0- tot 6-jarigen 2,81 2,67 2,50 2,66 (41)
beleid brede scholen 2,67 2,00 2,71 2,52 (33)*
beleid voortijdig schoolverlaten 3,13 2,22 2,38 2,63 (41)*
beleid jeugd en veiligheid 2,47 2,11 2,27 2,31 (35)
beleid jeugdparticipatie 2,70 2,45 2,08 2,47 (43)

totale jeugdbeleid 2,50 2,10 2,33 2,34 (38)

* = signif icant op 0,05-niveau

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Oordelen over doelbereiking: conclusies
Instellingen zijn over de mate van doelbereiking op hun werkveld pessimistischer
dan ambtenaren over de doelbereiking in het totale jeugdbeleid. De rmc’s vormen de
uitzondering onder de instellingen. Hun gemiddelde oordeel ligt in de buurt van dat
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van ambtenaren, wat samen zou kunnen hangen met de ambtelijke status van de
rmc-respondenten. Instellingen schatten de doelbereiking positiever in naarmate zij
meer bij het beleid zijn betrokken. Ook de mate van materiële sturing beïnvloedt het
oordeel in positieve zin.

Ambtenaren zijn gemiddeld dus optimistischer dan instellingen. Dat grotere optimisme
geldt vooral het jeugd- en veiligheidsbeleid en het participatiebeleid. Ambtenaren
jeugdbeleid zijn minder positief dan hun rmc-collega’s over de doelbereiking bij de
aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Er blijkt nauwelijks samenhang te bestaan
tussen het beleidstype van de gemeente waarvoor een ambtenaar werkzaam is en zijn
of haar oordeel over de doelbereiking.

8.4 Oordelen over jeugdbeleid en resultaten daarvan

In deze paragraaf staan de oordelen van instellingen en ambtenaren over het jeugd-
beleid en de resultaten daarvan centraal. Om te beginnen worden in tabel 8.8 de 
oordelen van de instellingen over de resultaten van het gevoerde jeugdbeleid gepre-
senteerd, uitgesplitst naar type instelling.

Totaalbeeld
Het meest positief – maar met iets meer dan een zesje, om in rapporttermen te spreken,
evengoed zuinig – oordelen de instellingen over de toespitsing van het jeugdbeleid
op de lokaalspecifieke situatie, ofwel over de vraag of er in het jeugdbeleid sprake is
van maatwerk. Ook de afstemming en samenwerking tussen instellingen en de net-
werksturing door de gemeente worden met gemiddeld iets meer dan een 6 gewaardeerd.
Deze aspecten van het jeugdbeleid betreffen de beleidsformulering (maatwerk) en de
netwerksamenwerking en -sturing. De oordelen over de resultaten van het jeugdbeleid
zijn gemiddeld lager. Het realiseren van een sluitende aanpak voor de diverse leeftijds-
groepen scoort een zes met een dikke min. Nog lager scoort de mate waarin moeilijk
bereikbare doelgroepen ook daadwerkelijk bereikt worden: gemiddelde een vijf en een
half. De meer procesmatige aspecten ‘afstemming tussen jeugd- en onderwijsbeleid’
en ‘inhoudelijke sturing door de gemeente’ scoren beduidend lager dan de overige
procesmatige aspecten. Het gemiddelde totaaloordeel over het jeugdbeleid komt uit op
een zes, wat vertaald kan worden als voldoende, niets meer en niets minder. Overigens
blijken de diverse oordelen van vertegenwoordigers van instellingen over het beleid
en de resultaten ervan onderling sterk samen te hangen.1
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Naar type instelling 
Zijn er verschillen in de manier waarop verschillende typen instellingen oordelen over
de uiteenlopende aspecten van het jeugdbeleid? Op bijna alle aspecten bestaan er 
significante verschillen in beoordeling (zie tabel 8.8), behalve bij maatwerk en bij het
bereik onder moeilijk bereikbare doelgroepen, alhoewel zich hier hetzelfde patroon
manifesteert dat zichtbaar is bij de overige aspecten. Op bijna alle aspecten geldt dat
de rmc’s zich het meest positief uitlaten over het jeugdbeleid. De verklaring hiervoor
zou kunnen zijn dat de rmc-respondenten werkzaam zijn bij gemeenten en meer
dan andere respondenten direct hebben bijgedragen aan de vormgeving van het
jeugdbeleid. Daarnaast zijn de Bureaus Jeugdzorg in het algemeen positief over het
jeugdbeleid, evenals het voortgezet onderwijs en de politie. Bijna zonder uitzondering
negatief zijn in het bijzonder de kinderopvang en – in mindere mate – het peuterspeel-
zaalwerk. Ook de instellingen voor thuiszorg en de consultatiebureaus zijn in het
algemeen negatiever dan andere instellingen. Het lijkt erop alsof de instellingen die in
hoofdzaak betrokken zijn bij het beleid gericht op 0- tot 6-jarigen negatiever oordelen
over de verschillende aspecten van het jeugdbeleid dan instellingen die betrokken
zijn bij het beleid gericht op de jeugd ouder dan twaalf jaar.

Naar betrokkenheid
In tabel 8.9 zijn de oordelen over verschillende aspecten van het jeugdbeleid gekoppeld
aan de betrokkenheid. Uit deze tabel komt duidelijk naar voren, dat instellingen die niet
of nauwelijks bij het jeugdbeleid zijn betrokken, gemiddeld een beduidend negatiever
beeld hebben dan instellingen die zowel bij de formulering als bij de uitvoering van het
jeugdbeleid betrokken zijn. Ook instellingen die alleen bij de uitvoering betrokken
zijn, en dus niet bij de formulering, oordelen op alle aspecten gemiddeld negatiever
dan de wel bij de formulering betrokken instellingen, zij het in mindere mate dan de
in het geheel niet betrokken instellingen. Instellingen die alleen bij de formulering
betrokken zijn, hebben gemiddeld een relatief positief oordeel over verschillende
aspecten. Zij scoren echter op een aantal aspecten onder het gemiddelde.
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Tabel 8.9 Oordelen instellingen over resultaten lokaal jeugdbeleid, naar betrokkenheid 

bij jeugdbeleid (gemiddelde score op schaal 1-10: 1 = slecht, 10 = uitstekend)

niet/ (n) 
formu- nauwe- significantie 
lering alleen alleen iijks verschillen 
en formu- uit- betrok- tussen 
uitvoering lering voering ken totaal instellingen

toespitsing beleid op specifieke 
omstandigheden/problemen 6,79 6,67 5,57 4,94 6,30 (283)*

afstemming/samenwerking tussen 
instellingen 6,68 6,22 5,61 4,36 6,10 (284)*

sturing gemeente: relevante  
instellingen leveren adequate  
bijdrage aan doelrealisatie 6,52 6,46 5,45 4,50 6,04 (274)*

sluitende aanpak 6- tot 12-jarigen 6,04 5,60 5,20 4,77 5,69 (235)*

sluitende aanpak 0- tot 6-jarigen 6,11 5,56 5,34 4,44 5,67 (254)*

afstemming lokaal jeugd- en 
onderwijsbeleid 6,18 5,89 4,74 4,27 5,67 (260)*

sluitende aanpak 12- tot 18-jarigen 6,01 5,46 4,91 4,97 5,65 (233)*

sturing gemeente: inhoudelijke 
sturing 6,09 5,52 5,00 4,43 5,61 (276)*

mate van bereik onder moeilijk 
bereikbare doelgroepen 5,79 5,46 5,07 4,77 5,50 (256)*

totaal oordeel jeugdbeleid 6,45 6,30 5,59 4,68 6,00 (299)*

* = signif icant op 0,05-niveau

Bron: SCP (LJB-instellingen 2002)

Het is niet zo dat de typen instellingen die het minst of het meest positief zijn over
het jeugdbeleid daar ook het minst sterk respectievelijk het sterkst bij betrokken zijn.
De rmc-respondenten achten zichzelf gemiddeld het minst betrokken, maar zijn het
meest positief. Bij de kinderopvang lijkt er wel een verband tussen de gemiddeld rela-
tief geringe betrokkenheid en de lage beoordeling. Van andere typen instellingen kan
niet gezegd worden dat de mate van hun betrokkenheid bij het jeugdbeleid hun
beoordeling beïnvloedt.

Naar typen jeugdbeleid
Het ligt in de lijn der verwachting dat het gevoerde jeugdbeleid invloed heeft op hoe
de doelbereiking wordt ingeschat, en voor de oordelen over het beleid en de resultaten
daarvan geldt dat in versterkte mate. Hoe verder het beleid is ontwikkeld en hoe sterker
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de voorwaardelijke en materiële sturing, hoe positiever de oordelen zullen zijn. In
tabel 8.10 zijn de resultaten opgenomen van multivariate analyses, waarin ook de 
stedelijkheid als achtergrondkenmerk van gemeenten is meegenomen. De stedelijk-
heid van de gemeente blijkt geen rol te spelen in de beoordeling van het beleid. Bij
bijna alle genoemde aspecten speelt de mate van materiële sturing een rol, soms alleen,
soms met het beleidstype of met de mate van voorwaardelijke sturing. Hoe sterker de
materiële sturing door de gemeente, hoe positiever het (gemiddelde) oordeel. Het
realiseren van maatwerk – beleid toegespitst op de lokale situatie – wordt het best ver-
klaard, zowel door het beleidstype als door de mate van materiële sturing. Met andere
woorden: bij een interactief beleidstype en een sterke mate van materiële sturing wordt
het jeugdbeleid het meest als maatwerk beoordeeld. De evaluatie van de procesmatige
sturing – zorgen dat relevante instellingen een bijdrage leveren – en het realiseren van
een sluitende aanpak van 0- tot 6-jarigen worden voor een redelijk deel verklaard door
de mate van voorwaardelijke en materiële sturing. Opvallend genoeg spelen de
genoemde kenmerken als zij worden samen genomen geen rol bij het verklaren van
verschillen in het totaaloordeel over het jeugdbeleid. De mate van materiële sturing
hangt hier wel bivariaat mee samen. 

Tabel 8.10 Verklaring van oordelen van instellingen over resultaten jeugdbeleid, 

multivariate analyse

voorwaar- verklaarde
stede- beleids- delijke materiële variantie 
lijkheid type sturing sturing (R2

adj)

sturing gemeente: relevante instellingen
leveren adequate bijdrage aan doelrealisatie – – .40 .36 .25

sturing gemeente: inhoudelijke sturing – – – .38 .12

toespitsing beleid op specifieke 
omstandigheden/problemen – .45 – .43 .34

afdelingen hebben oog voor jeugdbeleid – – .36 .33 .19

sluitende aanpak 0- tot 6-jarigen – – .32 .43 .25

sluitende aanpak 6- tot 12-jarigen – – .30 .39 .20

sluitende aanpak 12- tot 18-jarigen – .31 – .30 .14

mate van bereik onder moeilijk 
bereikbare doelgroepen – .38 – – .12

afstemming lokaal jeugd- en onderwijsbeleid – – .35 .29 .17

alleen signif icante coëf f iciënten (p < 0,05) zijn weergegeven in de tabel

Bron: SCP (LJB-instellingen 2002)
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Oordelen van ambtenaren
Ook de verschillende oordelen van ambtenaren blijken onderling samen te hangen,
alhoewel wat minder sterk dan bij de instellingen.2 Uit tabel 8.11 blijkt dat het oordeel
van ambtenaren gemiddeld wat milder is dan dat van instellingen. Verder komt grosso
modo hetzelfde beeld naar voren: ook ambtenaren oordelen (betrekkelijk) positief over
de vraag of er sprake is van maatwerk en over de eigen sturing. Het verschil is dat
ambtenaren, in tegenstelling tot instellingen, relatief tevreden zijn over de inhoudelijke
sturing. De ambtenaren zijn het wel weer eens met de instellingen over de relatief lage
waardering van de inhoudelijke resultaten van het jeugdbeleid: de sluitende aanpak
van de verschillende leeftijdsgroepen en het bereik van moeilijke doelgroepen. Deze
aspecten scoren lager dan de eerder genoemde meer procesmatige aspecten van het
jeugdbeleid. De ambtenaren is gevraagd naar hun oordeel over de mate waarin de
relevante gemeentelijke afdelingen en diensten oog hebben voor het jeugdbeleid.
Ambtenaren blijken niet enthousiast te zijn over de mate waarin relevante afdelingen
oog hebben voor het jeugdbeleid.

Tabel 8.11 Oordelen van ambtenaren over resultaten jeugdbeleid, naar stedelijkheid 

gemeente (gemiddelde score op schaal 1-10: 1 = slecht, 10 = uitstekend)

(n)
significantie
verschillen

(zeer) weinig/ tussen
sterk matig niet totaal instellingen 

toespitsing beleid op specifieke 
omstandigheden/problemen 7,04 6,60 6,43 6,71 (59)

sturing gemeente: relevante instellingen 
leveren adequate bijdrage aan doelrealisatie 6,96 7,00 6,05 6,64 (59)*

afstemming lokaal jeugd- en onderwijsbeleid 6,91 6,71 6,00 6,53 (58)

sturing gemeente: inhoudelijke sturing 6,61 6,20 5,76 6,20 (59)*

sluitende aanpak 0- tot 6-jarigen 6,48 6,31 5,81 6,19 (57)

sluitende aanpak 6- tot 12-jarigen 6,30 5,92 5,67 5,98 (57)

sluitende aanpak 12- tot 18-jarigen 6,39 6,14 5,29 5,93 (58)*

afdelingen hebben oog voor jeugdbeleid 6,30 5,73 5,52 5,88 (59)

mate van bereik onder moeilijk 
bereikbare doelgroepen 6,00 5,73 5,14 5,63 (59)

totaal oordeel jeugdbeleid 6,66 6,61 6,00 6,41 (56)

* = signif icant op 0,05-niveau

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)
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Naar type beleid
De oordelen van ambtenaren zijn, net als die van instellingen, betrokken in een 
multivariate analyse (zie tabel 8.12). Daaruit blijkt dat de verschillende kenmerken
van het beleid een rol spelen in de beoordeling van (de resultaten van) het beleid. De
mate van voorwaardelijke sturing speelt bij de helft van de aspecten een rol: hoe sterker
deze vorm van sturing, hoe positiever het oordeel van de ambtenaar. De andere ken-
merken van het beleid zijn voor een beperkter aantal aspecten van belang, maar wel
steeds in de verwachte richting. 

Tabel 8.12 Verklaring van oordelen van ambtenaren over resultaten jeugdbeleid, 

multivariate analyse

voorwaar- verklaarde
stede- beleids- delijke materiële variantie 
lijkheid type sturing sturing (R2

adj)

sturing gemeente: relevante instellingen leveren 
adequate bijdrage aan doelrealisatie – 0,35 – 0,37 0,21

sturing gemeente: inhoudelijke sturing – – 0,47 – 0,20

toespitsing beleid op specifieke 
omstandigheden/problemen – – 0,39 – 0,14

sluitende aanpak 0-6-jarigen – – – 0,30 0,07

sluitende aanpak 6-12-jarigen – 0,52 – – 0,25

sluitende aanpak 12-18-jarigen – – 0,48 – 0,21

afstemming lokaal jeugd- en 
onderwijsbeleid 0,60 0,34

totaal oordeel jeugdbeleid – – 0,42 – 0,16

alleen signif icante coëf f iciënten (p < 0,05) zijn weergegeven in de tabel

Bron: SCP (LJB-ambtenaren 2002)

Samenhang oordelen ambtenaren en instellingen
Op het niveau van gemeenten blijkt dat op bijna alle aspecten samenhang bestaat tussen
het oordeel van de ambtenaren en dat van de instellingen. Het sterkst is de samenhang
bij het totaaloordeel over het jeugdbeleid.3

Conclusies oordelen beleid en resultaten
Het meest opvallend aan de beoordeling van het lokaal jeugdbeleid en de resultaten
ervan is dat de meeste procesmatige aspecten (maatwerk, netwerksturing- en samen-
werking) positiever worden beoordeeld dan de inhoudelijke resultaten. Zowel bij de
instellingen als bij de ambtenaren is dit patroon waarneembaar. Verder is opvallend
dat de oordelen over de resultaten samenhangen met kenmerken van het gevoerde
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beleid, en niet met de stedelijkheid van de gemeente. Tot slot is het duidelijk geworden
dat de oordelen van instellingen in sterke mate bepaald worden door hun betrokkenheid
bij het beleid: instellingen die bij zowel formulering als uitvoering zijn betrokken,
oordelen veruit het meest positief. 

8.5 Samenvatting en conclusies

Instellingen en ambtenaren zijn het op een aantal punten met elkaar eens als het gaat
om hun oordelen over verschillende aspecten van het jeugdbeleid. Dat komt in de eerste
plaats naar voren bij de mogelijke knelpunten. Eensgezind stellen zij dat de (gebrekkige)
capaciteit van het Bureau Jeugdzorg, de schaarste aan financiële middelen en de
schotten op rijksniveau tot de belangrijkste hinderpalen in het jeugdbeleid behoren.
Het zijn vooral factoren die tot de omgeving van het lokale jeugdbeleid moeten worden
gerekend, die als knelpunt worden gezien. Factoren uit de lokale beleidsarena hinderen
het beleid in mindere mate. De weging van knelpunten hangt dan ook nauwelijks
samen met het gevoerde beleid. De stedelijkheid daarentegen beïnvloedt die weging wel,
met name bij knelpunten aangaande de sturing door de gemeente. Deze knelpunten
worden in de meer stedelijke gemeenten zwaarder gewogen dan in de minder stedelijke
gemeenten.

In de tweede plaats is er een redelijke mate van consensus tussen instellingen en
ambtenaren over de resultaten van het jeugdbeleid. Alhoewel ambtenaren de resultaten
systematisch hoger waarderen dan instellingen, komt de rangorde in de beoordeling
tussen beide actoren aardig overeen. Het meest tevreden zijn instellingen en ambte-
naren over de mate waarin het beleid is toegespitst op de lokale situatie. Ook zijn zij
relatief tevreden over de netwerksamenwerking en -sturing. Het is navrant dat zij over
de inhoudelijke resultaten van het jeugdbeleid het minst enthousiast zijn. Deze resul-
taten worden in het algemeen met een zeer magere voldoende (6-) beoordeeld.

De oordelen over de resultaten van het jeugdbeleid hangen onderling sterk samen. Zij
blijken, zoals mocht worden verwacht, te worden beïnvloed door een aantal kenmerken
van het gevoerde beleid. Hoe actiever het gemeentelijke beleid, of hoe sterker de
gemeente stuurt, hoe positiever doorgaans het oordeel over het beleid en de resultaten
ervan.

Ook bij de oordelen over de mate van doelbereiking is er een zekere overeenstemming
tussen ambtenaren en instellingen: het gemiddelde oordeel is dat de doelen in ieder
geval niet volgens planning, en waarschijnlijk maar ten dele worden gehaald. De mate
van materiële sturing door de gemeente is het enige kenmerk van het gevoerde beleid
dat leidt tot een optimistischer inschatting van de doelbereiking. In het algemeen blijkt
dat de sturing van de gemeente een belangrijke factor is voor zowel de doelbereiking
als voor de kwaliteit van het beleid en van de resultaten.
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In het algemeen blijkt dat het oordeel van instellingen over de mogelijke knelpunten
niet samenhangt met het type instelling of de betrokkenheid bij het jeugdbeleid. Dat
ligt anders bij de oordelen over doelbereiking en over de resultaten. Instellingen die
meer betrokken zijn bij het beleid, beoordelen deze aspecten van het beleid positiever.
De vraag is hoe deze bevinding is te waarderen. Duidt het er eenvoudigweg op dat
betrokken instellingen zich gecommitteerd voelen aan het beleid en van daaruit tot
positievere oordelen komen? Of hebben betrokken instellingen een beter inzicht in
het jeugdbeleid, en leidt dat tot een andere beoordeling? 

Tot slot valt op dat de instellingen die vooral te maken hebben met het 0- tot 6-jarigen-
beleid in het algemeen negatiever over de resultaten van het jeugdbeleid en het beleid
zelf zijn dan instellingen die betrokken zijn bij het beleid gericht op de oudere jeugd.
Dat roept de vraag op of gemeentelijke regie van het 0- tot 6-jarigenbeleid moeizamer
van de grond komt dan het beleid gericht op de oudere jeugd.
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Bijlage bij hoofdstuk 8

Tabel B8.1 Oordelen instellingen over mogelijke knelpunten in lokaal jeugdbeleid 

(in procenten)

grote rol zekere rol geen rol (n)

onvoldoende capaciteit Bureau Jeugdzorg 40 41 19 (276)
schaarste aan financiële middelen 30 54 17 (284)
onvoldoende capaciteit eerstelijnsinstellingen 28 52 21 (258)
verschillende financieringswijzen instellingen 26 54 21 (249)
schotten op rijksniveau 25 52 23 (193)
onvoldoende sturing gemeente 22 49 29 (279)
onvoldoende afstemming jeugdzorg 17 50 33 (286)
beperkte sturingsmogelijkheden gemeente 16 58 27 (278)
privacyregelgeving 16 45 39 (265)
te grote tijdsinvestering overleg 16 39 46 (283)
onduidelijke taakafbakening instellingen 15 47 39 (283)
onvoldoende ‘commitment’ instellingen 5 29 66 (276)

Bron: SCP (LJB-instellingen 2002)
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Noten

1 In een principale-componentenanalyse hebben alle oordelen een minimale 
factorlading van 0,77 op de eerste factor, die 73% van de variantie verklaart. 

2 In een principale-componentenanalyse hebben alle oordelen een minimale 
factorlading van 0,55 op de eerste factor, die 60% van de variantie verklaart.

3 Pearson’s R = 0,45, p = 0,001 (n = 48). 
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9 Resultaten van beleid

9.1 Inleiding

In hoofdstuk 8 zijn de bij het beleid betrokken actoren aan het woord geweest over
het jeugdbeleid. Vanzelfsprekend geven zij een subjectief beeld van het beleid en van
de resultaten. In dit hoofdstuk wordt getracht de resultaten van het jeugdbeleid op een
meer objectieve wijze te schetsen. In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat de 72 onder-
zoeksgemeenten zijn benaderd met de vraag of zij voor een aantal indicatoren cijfers
konden verstrekken voor zowel het jaar 1998 als het jaar 2001. Daarnaast zijn, waar
mogelijk, centrale databronnen gebruikt. De cijfers over het jaar 1998 fungeren als een
soort nulmeting, omdat vanaf dat tijdstip het jeugdbeleid van de onderzoeksgemeenten
wordt gevolgd. Het jaar 2001 is gekozen als tweede meetpunt. De keuze voor 2001 was
vooral pragmatisch: de dataverzameling werd verricht in 2002. Door naar de scores op
twee momenten te kijken, is het mogelijk de ontwikkeling vast te stellen die gemeenten
op de indicatoren hebben doorgemaakt. Door deze ontwikkeling te relateren aan
kenmerken van het jeugdbeleid zou het wellicht mogelijk zijn iets te zeggen over
bepaalde kenmerken die een positieve dan wel een negatieve invloed op de beleids-
uitkomsten hebben. Bij de ontwikkeling van dit onderzoek is steeds benadrukt dat
dergelijke pogingen om beleidsuitkomsten te verklaren aan kracht zullen winnen bij
herhaling van dit onderzoek. Hoe langer de periode waarover beleidsinformatie
beschikbaar is en hoe langer de periode waarin ontwikkelingen op de verschillende
uitkomstenindicatoren kunnen worden vastgesteld, hoe robuuster de uitspraken over
de relaties tussen beleid en beleidsuitkomsten kunnen zijn. In dit opzicht weerspiegelt
dit hoofdstuk de eerste poging daartoe, die noodgedwongen beperkt is tot een relatief
korte periode. Dat noopt tot allerlei slagen om de arm met betrekking tot de mogelijk-
heid causale verbanden te leggen en met betrekking tot noties over de incubatietijd van
(sociaal) beleid: in hoeverre mag van beleid dat in 1998 is ingezet resultaat verwacht
worden in 2001, zeker als het gaat om een beleidsterrein dat niet zelden effecten op
langere termijn nastreeft?

In hoofdstuk 2 is al bericht over de tegenvallende resultaten van de dataverzameling
bij gemeenten, en deels ook bij centrale bronnen. In dit hoofdstuk komen daarom
veel minder indicatoren aan de orde dan oorspronkelijk beoogd. Tabel 9.1 bevat een
overzicht van de indicatoren die wel aan de orde komen. De beschikbare indicatoren
zijn ingedeeld naar vijf voor het lokale jeugdbeleid belangrijke thema’s, die voor het
grootste deel ook in hoofdstuk 4 aan de orde zijn gekomen. Voor iedere indicator is
aangegeven of het een intermediair effect (ook wel output of prestatie) betreft, of een
finaal effect (ook wel outcome of effect) van het jeugdbeleid betreft (Financiën 2002: 17).
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Tabel 9.1 Output- en outcome-indicatoren lokaal jeugdbeleid 

beleidsthema output/outcome indicator bron

voortijdige uitval effectindicator aandeel jeugdigen van 15-24 jaar met CBS
ABW-/WW- uitkering in het totale 
aantal 15-24-jarigen

jeugd en veiligheid effectindicator aandeel minderjarige gehoorde CBS
verdachten (12-17 jaar) in het totale 
aantal 12-17-jarigen 

intermediair effect Halt-afdoeningen als percentage van Halt 
12-17-jarigen 

sluitende aanpak intermediair effect aandeel peuters dat consultatiebureau thuiszorg-
0- tot 6 -jarigen bezoekt in het totale aantal 0-3-jarigen organisaties

onderwijsachterstanden effectindicator gemiddelde scores Cito-eindtoets Cito
basisonderwijs

maatschappelijke effectindicator aandeel jeugdigen lid van bibliotheek vereniging van
participatie openbare 

bibliotheken

9.2 Overzicht van de resultaten

Tabel 9.2 biedt een overzicht van het beschikbare materiaal. De laatste kolom van de
tabel, die betrekking heeft op de ontwikkeling tussen 1998 en 2001, bevat gegevens
over de gemeenten waarvan voor beide jaren gegevens beschikbaar zijn. De kolommen
waarin over de afzonderlijke jaren gerapporteerd wordt, gaan in bijna alle gevallen
over een groter aantal gemeenten.

Tabel 9.2 Gemiddelde scores indicatoren beleidsuitkomsten, 1998, 2001, procentueel 
verschil

% 1998-
1998 2001 2001

voortijdige uitval aandeel jeugdigen van 15-24 jaar met 2,48 1,52 –38
ABW-/WW-uitkering, per 100 15-24-jarigen (69) (72) (69)

jeugd en veiligheid aandeel minderjarige gehoorde verdachten 6,08 5,74 –6
(12-17 jaar), per 100 12-17-jarigen (72) (72) (72)
Halt-afdoeningen per 100 minderjarige – 30 ––
gehoorde verdachten (58)

sluitende aanpak aandeel peuters dat consultatiebureau 97,4 92,2 –1
0- tot 6-jarigen bezoekt per 100 0-3-jarigen (36) (46) (36)

onderwijs- gemiddelde scores Cito-eindtoets basisonderwijs 534,6 a 535,1 –
achterstanden (67) (71)

maatschappelijke aandeel jeugdigen lid van bibliotheek, 79,3 75,7 –3
participatie per 100 0-17-jarigen (60) (63) (53)

a Dit cijfer heef t betrekking op 1999.

Bron: SCP (LJB-kengetallen 2002)
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Het aandeel jeugdigen met een uitkering in het kader van de Werkloosheidwet (ww)
of de Algemene bijstandswet (ABW) is tussen 1998 en 2001 per gemeente gemiddeld
met 38% teruggelopen. In 2001 lag het gemeentelijk percentage jeugdige werklozen
op gemiddeld 1,52, tegen 2,48 drie jaar eerder. Dit komt overeen met de landelijke trend.
In 1999 ontving 4,53% van de 15-24-jarigen een ABW- of ww-uitkering, en in 2001
3,75%.1,2 Overigens is de dalende trend in 2002 tot stilstand gekomen (cbs 2003a: 93)
en is er in 2003 sprake van een toenemende jeugdwerkloosheid (cbs 2003c).

Op het gebied van jeugd en veiligheid zijn twee indicatoren beschikbaar: het per-
centage minderjarige gehoorde verdachten onder 12-17-jarigen, en het aantal Halt-
afdoeningen per 100 minderjarige gehoorde verdachten. Het percentage minderjarige
gehoorde verdachten is in de periode 1998-2001 gemiddeld per gemeente iets afgeno-
men, maar te weinig om te spreken van een echte daling. Ook deze trend komt overeen
met landelijke cijfers (cbs 2003b). Per 100 12-17-jarigen zijn in 2001 per gemeente
gemiddeld bijna zes personen gehoord wegens verdenking van het plegen van een
strafbaar feit. Er bestaat een relatie met de stedelijkheid van de gemeente: in de meest
stedelijke gemeenten ligt het percentage tegen de acht, in de matig stedelijke gemeenten
rond het gemiddelde, en in de minst stedelijke gemeenten tegen de vier. Overigens
neemt de toename tussen 1998 en 2001 van het aandeel minderjarige gehoorde ver-
dachten af met de stedelijkheid. Het is onduidelijk of het gemiddeld min of meer sta-
biele niveau van het percentage minderjarige gehoorde verdachten te maken heeft met
een gelijk gebleven aantal strafbare feiten door jongeren, met versterkte opsporings-
inspanningen bij gedaalde criminaliteit, of met minder sterke opsporingsinspanningen
bij gestegen jeugdcriminaliteit. In ieder geval lijkt er een verband te bestaan tussen
het aandeel minderjarige gehoorde verdachten en de intensiteit van de opsporing.
Wittebrood (2000a; 2000b: 185) maakt namelijk aannemelijk dat de door haar gesig-
naleerde toename in het aandeel minderjarige gehoorde verdachten het gevolg is van
toegenomen aandacht van politie en justitie voor jeugdcriminaliteit.  

Voor de Halt-afdoeningen zijn alleen gegevens over 2001 beschikbaar. Deze cijfers zijn
gepercenteerd over het aantal minderjarige gehoorde verdachten, omdat de Halt-
afdoening als geschikte straf wordt gezien voor jongeren die voor het eerst met politie
en justitie in aanraking komen en niet al te ernstige strafbare feiten hebben gepleegd
(Wittebrood 2003). Het aandeel Halt-afdoeningen vormt daarom geen indicator van
de omvang van de jeugdcriminaliteit, maar van de wijze van strafoplegging. Gemiddeld
per gemeente werden in 2001 30 van de 100 minderjarige gehoorde verdachten met
een afdoening door het Bureau Halt gestraft.

Voor de sluitende aanpak van 0- tot 6-jarigen kan worden beschikt over de indicator
‘percentage 0-3-jarigen dat het consultatiebureau bezoekt’. Dit percentage is in de 
36 onderzoeksgemeenten waarvan voor beide jaren cijfers bekend zijn nagenoeg gelijk
gebleven. Het bereikpercentage ligt in deze gemeenten in 1998 zeer hoog met 97%.
In 2001, voor welk jaar over gegevens van meer gemeenten kan worden beschikt, ligt
het percentage op 92%. Dit komt overeen met bevindingen van het Centraal Bureau
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voor de Statistiek (cbs 2003a: 55), dat voor heel Nederland in 2001 een percentage
vond van rond de 90% (cbs 2003a: 55). In dit onderzoek zijn geen significante
samenhangen met de stedelijkheid van de gemeenten aangetroffen, net zo min als er
een relatie bestaat tussen de stedelijkheid en de tussen 1998 en 2001 gerealiseerde
ontwikkeling in bereik. 

De enige indicator die betrekking heeft op het onderwijs laat tussen 1998 en 2001
geen echte veranderingen zien. De gemiddelde Cito-score is in 2001 weliswaar iets
hoger dan in 1999, maar aan de omvang van de stijging kan geen grote betekenis
worden toegekend. 

Het aandeel jeugdigen dat lid is van een bibliotheek is tussen 1998 en 2001 gemiddeld
per gemeente licht afgenomen. Dat past in de eerder door het scp vastgestelde trend.
Tussen 1995 en 1999 zou het aandeel 12- tot 19-jarigen dat voor eigen gebruik boeken
leent uit de bibliotheek gedaald zijn van 73% naar 68%. In de leeftijdscategorie van 
6 tot 12 jaar is het aandeel in dezelfde periode licht gestegen van 81 naar 83%
(Huysmans en De Haan 2003: 84). 

9.3 Resultaten en beleidskenmerken

Worden de resultaten die gemeenten volgens de in dit hoofdstuk gehanteerde indica-
toren boeken teweeggebracht door het gevoerde beleid? Om deze vraag te beantwoorden
zijn de verschillende typen beleid (passief, actief, interactief ), de verschillende vormen
van sturing en – als achtergrondkenmerk van gemeenten – de stedelijkheid gerelateerd
aan de scores die gemeenten in 2001 op de verschillende indicatoren hadden, en aan
de verschilscores tussen 1998 en 2001. 

Tabel 9.3 Beleidskenmerken en beleidsresultaten: multivariate analysea

voorwaar- verklaarde
stede- beleids- delijke materiële variantie 
lijkheid type sturing sturing (R2

adj)

aandeel jeugdigen van 15-24 jaar met een 
uitkering, per 100 15-24-jarigen 2001 0,55 0,28

aandeel minderjarige gehoorde verdachten 
(12-17 jaar), per 100 12-17-jarigen 2001 0,50 0,23

aandeel kinderen dat consultatiebureau 
bezoekt per 100 0-3-jarigen 2001 0,39 0,12
1998-2001 0,71 –0,51 0,33

gemiddelde scores Cito-eindtoets 
basisonderwijs 2001 0,34 0,09

+ = positief verband
– = negatief verband
a Alleen significante verschillen zijn opgenomen in de tabel.

Bron: SCP (LJB-kengetallen 2002) 
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In de multivariate analyse resteert op een beperkt aantal indicatoren de invloed van
beleidskenmerken (zie tabel 9.3). De stedelijkheid van de gemeenten blijkt bij al deze
indicatoren van invloed. Hoe stedelijker de gemeente, hoe hoger het aandeel jongeren
met een uitkering, hoe hoger het aandeel minderjarige gehoorde verdachten, en hoe
hoger het aandeel kinderen dat het consultatiebureau bezoekt. Bovendien hangt het
verschil tussen het aandeel kinderen dat in 1998 en in 2001 het consultatiebureau heeft
bezocht, positief samen met de stedelijkheid: in meer stedelijke gemeenten is dit aan-
deel gemiddeld sterker gestegen dan in minder stedelijke gemeenten. De gemiddelde
score op de Cito-toets is in de minder stedelijke gemeenten hoger dan in de meer 
stedelijke gemeenten. Tevens is in de minder stedelijke gemeenten het percentage
kinderen dat gebruik maakt van de kinderdagopvang tussen 1998 en 2001 sterker
gestegen dan in de minder stedelijke gemeenten.

Gecontroleerd voor de stedelijkheid van gemeenten is er bij een beperkt aantal indi-
catoren sprake van invloed van beleidskenmerken. Opmerkelijk genoeg laat het enige
geval waar sprake is van een beleidseffect op de ontwikkeling van een indicator een
effect zien dat omgekeerd is aan het verwachte effect. Hoe meer het beleid ontwikkeld
is, des te lager is de toename in het aantal kinderen dat het consultatiebureau bezoekt –
alhoewel stedelijkheid een groter effect heeft. Het is lastig deze bevinding te interpre-
teren. Mogelijk is de indicator te specifiek om beïnvloed te worden door de meer
algemene kenmerken van het jeugdbeleid.

Er blijken slechts in beperkte mate samenhangen te bestaan tussen de oordelen van
beleidsactoren en de resultaten die, afgemeten aan de ontwikkeling op de indicatoren,
in het jeugdbeleid geboekt zijn.

9.4 Samenvatting en conclusies

De belangrijkste conclusie van dit hoofdstuk is dat veel gegevens die – in ieder geval
vanuit nationaal perspectief – relevant zijn voor het jeugdbeleid niet of slechts in een
beperkt aantal gemeenten voorhanden zijn. Bovendien blijken de gehanteerde defini-
ties tussen gemeenten te verschillen. Om die reden is het haast ondoenlijk iets over
de resultaten van het lokaal jeugdbeleid te zeggen, laat staan verbanden te leggen met
het gevoerde beleid. Dat is vervelend voor dit onderzoek, maar het is veel erger dat het
niet mogelijk is iets over de resultaten van het jeugdbeleid te kunnen zeggen. Informatie
over de resultaten is alleen op deelterreinen beschikbaar, maar dan lang niet altijd op
gemeentelijk niveau, terwijl toch juist op dat niveau de relatie met het beleid moet
worden gelegd.

Het is helaas dan ook niet goed mogelijk om op basis van de in dit hoofdstuk gepre-
senteerde gegevens uitspraken te doen over de resultaten van het jeugdbeleid, en over
de relatie daarvan met het gevoerde beleid of de oordelen van bij het beleid betrokken
actoren.
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Noten

1 De verschillen in de hoogte van de landelijke en gemeentelijke percentages hebben
te maken met het feit dat bij de berekening van de gemiddelde gemeentelijke
percentages het aantal inwoners niet wordt meegewogen. Het gemiddelde
gemeentelijke percentage van stad A met 10% werklozen op een bevolking van
1.000.000 inwoners en gemeente B met 1% werklozen op een bevolking van
1.000 inwoners, bedraagt 5,5%. Het aandeel werklozen in deze twee gemeenten
samen bedraagt echter 9,99%. 

2 De gegevens zijn ontleend aan cbs StatLine en cbs 2003b, en door de auteur
bewerkt.
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10 Jongeren over jeugdbeleid

10.1 Inleiding

Wat vinden jongeren zelf nu eigenlijk van het jeugdbeleid van de gemeente waarin zij
wonen? Deze vraag is in de eerste plaats natuurlijk interessant omdat jongeren het
object van beleid zijn en het beleid veelal gericht is op de verbetering van hun positie
en leefsituatie. In de tweede plaats hebben veel gemeenten zich nadrukkelijk ten doel
gesteld hun jeugdbeleid (mede) te baseren op de wensen en behoeften van jongeren
(zie hoofdstuk 5). In dit hoofdstuk staat daarom het oordeel van jongeren over het
lokale jeugdbeleid centraal.

In hoofdstuk 2 is al kort uiteengezet op welke wijze jongeren in het onderzoek zijn
betrokken. In negen gemeenten zijn steeds zo’n 60 jongeren geïnterviewd door jon-
geren die deel uitmaakten van een Jongeren Inspectie Team (jit). Bovendien hebben
de jit’s gesproken over de gemeente en hun jeugdbeleid, en over de resultaten van de
interviews. In paragraaf 10.3 worden de resultaten van de interviews gepresenteerd. Ze
zullen worden geïllustreerd en verlevendigd met fragmenten uit de jit-besprekingen.
In paragraaf 10.4 worden de bevindingen samengevat en beschouwd. Maar allereerst
komt in paragraaf 10.2 de gevolgde werkwijze nader aan de orde.

10.2 De werkwijze van de Jongeren Inspectie Teams

Voor dit deel van het onderzoek is gebruik gemaakt van de door Stichting Alexander1

ontwikkelde methode van Jongeren Inspectie Teams (jit’s). Deze methode maakt het
mogelijk jongeren beleid te laten evalueren en beoordelen. Zij zijn zelf actief betrokken
bij het ontwikkelen en uitvoeren van het onderzoek. Het jit-onderzoek is uitgevoerd
in de negen onderzoeksgemeenten die betrokken zijn in het kwalitatieve onderzoek
naar lokaal jeugdbeleid (zie hoofdstuk 2). 

In de negen gemeenten zijn ambtenaren jeugdbeleid verzocht om mee te werken aan
het onderzoek door informatie over het jeugdbeleid te verstrekken, en door namen
beschikbaar te stellen van personen binnen instellingen, die een rol zouden kunnen
spelen in de werving van jongeren. Langs deze weg zijn in iedere gemeente tien tot
twintig jongeren in de leeftijd van 15 tot 21 jaar geselecteerd waarmee een panelgesprek
is gehouden over het jeugdbeleid van de gemeente en over de voor de jeugd aanwezige
voorzieningen. De onderwerpen van deze gesprekken waren steeds dezelfde: gemeente
in het algemeen, vrije tijd, school, werk, wonen, veiligheid, hulp bij vragen en proble-
men, en inspraak van jongeren. Uit deze groep jongeren zijn de leden van het jit
geselecteerd, waarbij gestreefd is naar een gemengde samenstelling wat betreft sekse,
schooltype en etniciteit. In de gemeente die fungeerde als pilot-gemeente is van dit
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stramien afgeweken en is gestart met een panelgesprek met de vijf jongeren die uit-
eindelijk het jit zouden gaan vormen. In deze gemeente was het doel zo snel mogelijk
tot een standaardvragenlijst te komen die als basis kon worden gebruikt in de andere
gemeenten. Bij het ontwikkelen van deze standaardvragenlijst waren ook onderzoekers
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en Stichting Alexander betrokken.
Uitgangspunt bij het ontwikkelen van de vragenlijst was dat de interviews maximaal
vijftien minuten mochten duren.

De leden van de jit’s hebben voorafgaand aan het afnemen van de interviews een bij-
eenkomst gehad waarin de standaardvragenlijst werd aangevuld op basis van de lokale
situatie en specifieke wensen. Tevens namen zij deel aan een interviewtraining.
Vervolgens nam ieder jit-lid zo’n twaalf tot vijftien interviews af bij andere jongeren
uit de gemeente. De jit-leden mochten zelf hun respondenten selecteren, die tussen
de 12 en 21 jaar oud moesten zijn. Tevens werden zij geacht de selectie te spreiden naar
sekse, schooltype en etniciteit.2 De resultaten van de interviews zijn door ieder jit
beschouwd en besproken, wat heeft geleid tot een eindrapportage per gemeente. De
teamleden ontvingen voor hun inzet bij het onderzoek een vrijwilligersvergoeding. 

Uiteindelijk zijn er in de negen gemeenten 504 interviews gehouden. Voor een verslag
van het veldwerk wordt verwezen naar de bijlage bij dit hoofdstuk. In een aantal
gemeenten hebben de Jongeren Inspectie Teams hun bevindingen gepresenteerd aan
en besproken met gemeentebestuurders en/of –ambtenaren. 

De belangrijkste voordelen van de jit-methode zijn dat jongeren een grote rol spelen
in de beoordeling van het beleid. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van vragen-
lijsten en bij de interpretatie van de resultaten. Bovendien blijken jongeren die gevraagd
worden zich door een andere jongere te laten enquêteren bijna allemaal bereid mee te
werken, waardoor de non-respons minimaal is. Naast deze voordelen kent de jit-
methode ook beperkingen. In de eerste plaats is er geen sprake van ‘professionele’
interviewers. Ondanks de interviewtraining heeft het enthousiasme van de interviewers
ertoe geleid dat soms tijdens het interview vragen en antwoordmogelijkheden werden
toegelicht op niet geheel neutrale wijze. In de tweede plaats hebben de jit-leden zelf
respondenten gezocht, waardoor niet alleen de samenstelling van de responsgroep per
gemeente nogal verschilt – wat ook te maken heeft met de verschillende bevolkings-
samenstellingen van de gemeenten – maar waardoor bovendien de samenstelling van
de responsgroep in sommige gemeenten wat eenzijdig is. In de derde plaats beperkte
de tijd die per interview was uitgetrokken het aantal vragen. In samenhang met het
aantal onderwerpen dat de jongeren wilden behandelen in de vragenlijst leidde dit tot
een wat oppervlakkige vragenlijst. Tot slot is de jit-methode met name geschikt voor
jongeren vanaf 12 jaar, terwijl het jeugdbeleid zich ook op de groep van 12 jaar en jonger
richt. Daardoor blijft een deel van het jeugdbeleid buiten beeld.
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10.3 Jongeren over hun gemeente: resultaten

Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel jongeren vinden dat zij meer inspraak moeten
krijgen in het gemeentelijke jeugdbeleid en in beslissingen over de buurt of wijk waarin
zij wonen. Slechts iets meer dan een derde van de jongeren vindt dat de gemeente
waarin zij wonen voldoende doet voor de jeugd (Zeijl 2003: 114). Gemeenten hebben
– overigens net als het rijk – een enigszins negatief imago bij jongeren. Gemeenten
houden geen rekening met jongeren en hebben niet de intentie met hen in contact te
treden. Tegelijkertijd wordt de gemeente door jongeren wel als een belangrijke actor
gezien als het gaat om voorzieningen voor de jeugd (Bruggeman 2000). In het algemeen
geldt dat de plaats die politiek en beleid innemen in de belevingswereld van jongeren
gerelativeerd moet worden (Zeijl 2003; Wittebrood 1995). 

Wat verwachten jongeren van hun gemeentebestuur? In de jit-interviews werd hen
gevraagd de twee in hun ogen belangrijkste zaken te noemen waar zij van vinden dat
de gemeente er verantwoordelijk voor is. Tevens konden de jongeren aangeven of zij
vinden dat de gemeente op een reeks van onderwerpen voldoende doet voor jongeren
(zie tabel 10.1). Als het gaat om de verantwoordelijkheden van de gemeente springen
twee zaken eruit: uitgaan en veiligheid/criminaliteit. Ten minste 40% van de jongeren
vindt dit tot de belangrijkste taken van de gemeente behoren als het gaat om jongere-
naangelegenheden. Andere relatief veel genoemde zaken zijn sport en spel en acti-
viteiten voor jongeren op straat. Met uitzondering van sport en spel behoren deze meest
genoemde verantwoordelijkheden ook tot de zaken waarvan relatief veel jongeren
vinden dat de gemeente er tekortschiet. Dit laatste geldt overigens ook voor het tegen-
gaan van discriminatie, maar dit thema behoort volgens slechts 10% van de jongeren
tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van de gemeente. We kunnen constateren
dat jongeren vinden dat op terreinen die zij belangrijk vinden en wat van de gemeente
verwachten, de gemeente niet aan hun wensen en verwachtingen voldoet. 
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Box 10.1 Algemeen oordeel en verwachtingen ten aanzien van gemeente

Culemborg

Ongeveer 58% van de ondervraagde jongeren is positief over Culemborg in het alge-
meen. Deze jongeren vinden dat er voldoende voor jongeren wordt gedaan. Het is
rustig in Culemborg en er zijn niet veel problemen. Verder zijn er leuke winkels en is het
er gezellig. De jongeren die negatief zijn over Culemborg vinden dat er niets voor hen
te doen is. Bovendien vinden ze dat het te lang duurt voordat de gemeente iets doet.
De gemeente geeft hun geld uit aan onzin, daar kunnen ze beter bijvoorbeeld een speeltuintje voor

de kinderen maken. (Jongen, 16 jaar)
De ondervraagde jongeren noemen ‘veiligheid en criminaliteit’ het meest als belangrijk
thema waarop jongeren wat van de gemeente zouden mogen verwachten (48%). Ruim



172 Jongeren over jeugdbeleid

Vervolg Box 10.1  Algemeen oordeel en verwachtingen ten aanzien van gemeente
de helft vindt dat de gemeente voldoende doet op dat gebied. ‘Uitgaan’ wordt ook door
veel jongeren genoemd bij de vraag wat de gemeente moet doen voor jongeren.Slechts
20% vindt dat de gemeente op dit terrein genoeg doet. Ook ‘sport en spel’ en ‘culturele
voorzieningen’ vinden jongeren belangrijk (respectievelijk 22% en 20% procent), maar
de meeste jongeren vinden dat de gemeente al voldoende doet op die gebieden (res-
pectievelijk 75% en 83% procent). Op de vraag wat de gemeente Culemborg voor jon-
geren zou moeten doen, maar in de praktijk te weinig doet, worden mogelijkheden voor
uitgaan, activiteiten voor jongeren, hangplekken, jeugdcentra, et cetera. het meest
genoemd.

Spijkenisse

Meer dan de helft van de jongeren uit zich negatief over de gemeente Spijkenisse. Ze
vinden het saai. Vooral op het gebied van vrije tijd is er niet veel te beleven.
Sommige mensen klagen over hangjongeren, maar er is gewoon niks te doen. Dus dan kan je ook

niks anders doen dan rondhangen. (Meisje, 13 jaar)
De jit-leden weten uit eigen ervaring dat de gemeente wel het één en ander doet. Maar
kennelijk is dit niet genoeg om jongeren tevreden te stellen. Hier komt volgens het jit

bij dat de gemeente jongeren ook niet voldoende informeert over wat ze voor hen doet.
Jongeren zijn daardoor vaak niet op de hoogte. De jongeren die uitgesproken positief
zijn over de gemeente (32%) vinden het gezellig. Alles wat je nodig hebt is in de buurt
aanwezig en ze vinden dat er redelijk veel gedaan wordt met wensen van inwoners.
De belangrijkste zaken die de gemeente voor jongeren moet regelen vinden de jongeren
uitgaan (55%), veiligheid en criminaliteit (47%) en activiteiten voor jongeren op straat
(28%). Dit zijn tevens de zaken waarvan veel jongeren vinden dat de gemeente niet vol-
doende doet. De gemeente doet volgens de meeste de jongeren wel voldoende op de
gebieden ‘school’ (93%) en ‘culturele voorzieningen’ (80%).

Vlissingen

Vlissingen is een leuke gemeente vinden de ondervraagde jongeren, maar vooral voor
ouderen en jonge gezinnen. Voor jongeren ontbreekt er nogal wat. Jongeren die zich
negatief uitlaten over Vlissingen missen specifieke faciliteiten. Er zijn beperkte uit-
gaansmogelijkheden en weinig activiteiten en ontmoetingsplekken voor jongeren op
straat of in jongerencentra. Positief aan Vlissingen vinden de jongeren bijvoorbeeld dat
iedereen iedereen kent, dat het gezellig en relaxed is en dat het centrum mooi en
schoon is.
Volgens 46% van de ondervraagde jongeren is veiligheid het allerbelangrijkste wat de
gemeente voor jongeren moet regelen. Van de ondervraagde jongeren vindt minder
dan de helft (44%) dat de gemeente voldoende doet op dit gebied.
Veiligheid is puur een taak van de gemeente. Dat is hun verplichting. Uitgaan is geen verplichting

van de gemeente om te regelen. (Jongen, 18 jaar)
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Vervolg Box 10.1  Algemeen oordeel en verwachtingen ten aanzien van gemeente
Uitgaan wordt door 42% van de ondervraagde jongeren een belangrijke gemeentelijke
taak gevonden; 10% vindt dat de gemeente nu voldoende doet op dat gebied. Ten slotte
worden ‘sportvoorzieningen’ door 36% van de geënquêteerden genoemd. Een ruime
meerderheid (71%) vindt dat de gemeente hier voldoende aan doet. 
Op de vraag waar de gemeente echt tekortschiet, noemen jongeren het vaakst uit-
gaansgelegenheden, zoals discotheken en cafés. Ook de uitbreiding van het winkel-
aanbod wordt vaak genoemd. In iets mindere mate worden speelplekken, activiteiten
voor jongeren en kinderen, en hangplekken of een buurthuis genoemd.

Voorburg

Op de vraag wat jongeren van de gemeente Voorburg vinden, geeft 41% van de jongeren
een negatief antwoord. Voorburg is saai, er zijn alleen maar dingen te doen voor jonge
kinderen en bejaarden en voor jongeren is er weinig. Een meerderheid van 59% van de
jongeren geeft aan dat ze de gemeente Voorburg leuk vindt. Deze jongeren vinden het
gezellig in Voorburg en volgens hun heerst er een relaxte sfeer. Het jit vindt het opvallend
dat zoveel jongeren positief over Voorburg oordelen. Zij denken dat dit komt omdat er
ook veel jongeren tussen de 12 en 13 jaar geïnterviewd zijn. Deze jongeren kijken volgens
het jit nog niet zo goed om zich heen, gaan nog niet uit en zijn tevreden met de speel-
gelegenheden die er zijn. 
De belangrijkste zaken die de gemeente voor jongeren moet regelen zijn volgens de
jongeren ‘uitgaan’ (42%), hangplek/clubhuis (30%), veiligheid/criminaliteit (26%) en
sport en spel (22%). Concreet vinden veel jongeren dat de gemeente meer zou moeten
doen aan een (overdekte) hangplek, een clubhuis of ontmoetingsplek en een uitgaans-
centrum/discotheek. 
Als je om je heen kijkt zie je dat er niet veel te doen is. (meisje, 15 jaar)
Er moet iets komen in de buurt, een overdekt jeugdhonk. (jongen, 16 jaar)



Tabel 10.1 Belangrijkste zaken waarvoor de gemeente volgens jongeren verantwoordelijk is

(% genoemd, n = 504), en opvatting over taakuitoefening door de gemeente 

(% met oordeel ‘voldoende’, n = 494-501)) 

% jongeren dat onderwerp % jongeren dat vindt dat
belangrijke gemeentelijke gemeente voldoende doet
verantwoordelijkheid vindt op het betreffende gebied

uitgaan 47 24
veiligheid/criminaliteit 40 36
sport en spel 27 65
activiteiten voor jongeren op straat 22 18
winkelen 16 48
tegengaan van discriminatie 10 33
culturele voorzieningen 8 76
school 8 85
hulp bij vragen en problemen 6 40
anders 5 n.v.t.

Bron: SCP (LJB-Jongereninspectieteams 2002)

Uit tabel 10.1 wordt al duidelijk dat veel van de onderwerpen waarbij jongeren ver-
wachtingen hebben van hun gemeente betrekking hebben op vrijetijdsbesteding. Dit
onderwerp kwam in de enquêtes nader aan de orde. De jongeren werd gevraagd in
hoeverre zij belang hechten aan verschillende vormen van vrijetijdsbesteding (zie
tabel 10.2). Opmerkelijk is dat jongeren meer belang blijken te hechten aan algemene
voorzieningen als winkels, disco’s en sportcentra dan aan specifieke jongerenvoor-
zieningen. Daarmee is niet gezegd dat jongeren deze specifieke zaken onbelangrijk
vinden: het jongerenwerk wordt nog altijd door 60% van de jongeren gewaardeerd,
evenals hangplekken en trapveldjes.

Tabel 10.2 Belang van verschillende vormen van/voorzieningen voor vrijetijdsbesteding 

(in procenten, n = 497-501)

belangrijk/enigszins niet belangrijk, enigszins onbelang-
belangrijk niet onbelangrijk rijk/onbelangrijk

winkels 82 11 7
disco 80 10 10
sportcentrum 78 14 7
computeren/lezen/tv etc. 68 20 12
café 62 18 20
jongerenwerk 60 27 13
hangplek 59 19 23
trapveldje 57 19 24
culturele voorzieningen 48 25 27
naschoolse opvang 46 25 29
internetcafé 43 25 32

Bron: SCP (LJB-Jongereninspectieteams 2002)
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In het vervolg op de vraag naar het belang dat jongeren hechten aan de verschillende
vormen van vrijetijdsbesteding is hen gevraagd of zij vinden dat zij in hun gemeente
voldoende keuze hebben om de dingen te doen die ze graag zouden willen doen. 61%
van de jongeren oordeelt negatief over de keuzemogelijkheden. Als de vraag wordt
toegespitst op de eigen wijk, stijgt dit percentage tot 81%. Ten slotte vindt slechts
17% van de jongeren dat de gemeente voldoende rekening houdt met de wensen van
jongeren op het gebied van vrijetijdsbesteding.
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Appingedam

Discobezoek wordt door 90% van de jongeren als een (heel) belangrijke vorm van vrije-
tijdsbesteding gezien, 83% vindt winkels (heel) belangrijk en 81% een sportvereniging.
Slechts 7% van de jongeren geeft aan dat er genoeg mogelijkheden zijn om de vrije tijd
leuk te besteden in Appingedam en maar 5% vindt dat er voldoende te doen is in de
eigen wijk.
Een twaalfjarige kan genoeg te doen hebben in zijn of haar wijk, maar de andere 95% gaat niet

meer van de glijbaan, bij wijze van spreken dan. (Meisje, 18 jaar)
Geen van de ondervraagde jongeren vindt dat de gemeente genoeg rekening houdt
met de wensen van jongeren!
Dat zegt genoeg, dat is het enige wat je erover kunt zeggen. De jeugd roept om hulp hier. Van er is

hier niks, help ons, doe iets! Ik denk dat de gemeente hier ook wel van zal schrikken. Dit zijn nog

maar 58 mensen en er zijn nog veel meer jongeren in Appingedam. (Meisje, 18 jaar)
De jongeren van het jit zijn aan de ene kant blij dat de cijfers zo duidelijk zijn, want ‘nu
kan de gemeente ook zien dat het menens is’, maar aan de andere kant zegt het jit dat
deze vraag duidelijk maakt dat jongeren zich alleen voelen staan tegenover de gemeente.

Groningen

Als mogelijkheid voor vrijetijdsbesteding vinden Groningse jongeren een disco (heel)
belangrijk; dit wordt door 93% van de ondervraagde jongeren genoemd. Daarnaast
worden ‘winkels’ heel belangrijk gevonden (83%) en ‘computeren thuis, tv kijken, lezen,
et cetera’ (81%). Minder belangrijk vinden de jongeren ‘naschoolse activiteiten’ (30%).
De meeste jongeren (71%) vinden dat ze genoeg keuze hebben om de activiteiten die ze
in hun vrije tijd willen doen ook daadwerkelijk te doen. Jongeren die positief zijn vinden
dat er altijd wel wat te doen is in de stad. Jongeren die negatief zijn vinden onder andere
dat de uitgaansmogelijkheden beperkt zijn en dat er niet genoeg te doen is voor jongeren
op straat.
Over de mogelijkheden om vrije tijd door te brengen in de eigen wijk is men minder
tevreden: twee derde van de jongeren geeft aan dat er niet genoeg te doen is. Iets meer
dan de helft van de jongeren vindt dat de gemeente hierbij niet genoeg rekening houdt
met de wensen van jongeren. Ze vinden bijvoorbeeld dat het lang duurt voordat er iets 



Uit tabel 10.1 kwam ook naar voren dat veiligheid en criminaliteit een thema is waarop
jongeren het nodige van de gemeente verwachten. Dat jongeren veiligheid een belangrijk
thema vinden, komt ook naar voren als hen gevraagd wordt naar het belang dat zij
hechten aan zaken met betrekking tot school. Aan de veiligheid op en rond de school
wordt door jongeren het meeste belang gehecht: liefst 66% hecht hier veel belang aan,
en nog eens 29% enigszins. Daarmee steekt het duidelijk uit boven andere onderwerpen
die te maken hebben met school. De grote betekenis die jongeren toekennen aan veilig-
heid heeft ongetwijfeld te maken met de onveiligheidsgevoelens die bij veel van hen
heersen: 44% voelt zich soms onveilig in de eigen gemeente, en 7% voelt zich vaak
onveilig. Bijna twee derde van de jongeren is in staat onveilige plekken in de gemeenten
aan te wijzen en/of mijdt deze. Overigens is bijna de helft van de jongeren het (enigs-
zins) eens met de stelling dat het gemeentebestuur voldoende doet om de gemeente
veilig te maken en te houden. Ongeveer een derde is het hier (enigszins) mee oneens,
de rest spreekt zich niet duidelijk uit. Over de veiligheid op en rond school zijn jongeren
beduidend positiever: 89% vindt het veilig. 

176 Jongeren over jeugdbeleid

Vervolg Box 10.2  Vrijetijdsbesteding
gebeurt voor jongeren en dat er alleen rekening wordt gehouden met jongeren die
overlast geven. De jit-leden merken op dat de gemeente het op sommige plekken beter
doet dan op andere plekken. Zo wordt Vinkhuizen genoemd als een wijk waar meer
activiteiten voor jongeren worden georganiseerd en waar plekken zijn om elkaar te ont-
moeten.
Het is een leuke buurt, je wordt niet lastig gevallen, rustig. (jongen)
In mijn wijk wonen veel mensen met verschillende culturen bij elkaar. Het nadeel hiervan is dat

sommige mensen niet accepteren omdat je er anders uitziet en dat is niet leuk. (meisje, 16 jaar)

Spijkenisse

Omdat er meer meisjes dan jongens zijn geënquêteerd, vermoedt het jit Spijkenisse
dat hierdoor de resultaten enigszins vertekend zijn. Meisjes vinden een voetbalveld en
een skatebaan minder belangrijk dan bijvoorbeeld winkelen.
Als ik het mag zeggen: voor een meisje vind ik hier niks te doen hoor, in Waterland. (meisje, 
16 jaar)
Leeftijd kan volgens de jit-leden ook uitmaken: onder de 15 jaar vind je een discotheek,
café of hangplek waarschijnlijk minder belangrijk. Die dingen zijn toch voor wat oudere
jongeren. Een ruime meerderheid (65%) van de jongeren vindt dat ze niet genoeg
keuze heeft om bovenstaande leuke dingen te doen. 
Eigenlijk doe je buiten hetzelfde als binnen: gewoon niks. Je kan buiten niksen en je kan binnen

niksen, want er is gewoon niks. (meisje, 16 jaar) Als het gaat over de eigen wijk is dit 
percentage nog hoger: 81% vindt dat er niet genoeg (leuke) mogelijkheden voor vrije-
tijdsbesteding zijn in de eigen wijk.
M’n ouders hebben ook zoiets van: ja, je gaat niet elke avond een andere wijk in. (meisje, 13 jaar)
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Groningen

Bijna twee derde van de ondervraagde jongeren voelt zich zelden of nooit onveilig in
Groningen. Toch vindt maar 44% van de jongeren dat de gemeente voldoende doet om
Groningen veilig te maken en te houden. De jongeren die de inzet van de gemeente
positief beoordelen, zeggen dat er genoeg bewaking is, dat de politie vaak door de
buurt rijdt en dat ze niet weten wat de politie nog meer zou kunnen doen.
Bij ons in Vinkhuizen heb je een wijkagent, Cor. Dat is een strakke vent. (jongen, 18 jaar)
De jongeren die negatief zijn vinden dat er te weinig politie is, dat die zich met verkeerde
dingen bezighoudt en te laat komt als er wat aan de hand is. Als jongeren zich onveilig
voelen, dan is dat meestal in het donker, of wanneer ze alleen zijn. Onveilige plekken
zijn bijvoorbeeld parkjes, steegjes en junkieplaatsen; ook wordt een aantal wijken
genoemd.
Meer dan 60% van de jongeren is het niet eens met de stelling dat de politie naar jongeren
luistert. Zij vinden dat jongeren door de politie vaak niet serieus worden genomen, dat
er al conclusies worden getrokken voordat je iets kunt zeggen.

Heeze-Leende

De meeste jongeren (64%) voelen zich veilig in Heeze-Leende. Ongeveer 50% vindt dat
de gemeente voldoende doet om Heeze-Leende veilig te maken en te houden. Jongeren
die zich wel eens onveilig voelen, hebben dat gevoel vaak ’s avonds, in het donker, bij
de rotonde en bij andere jongeren.
Paffen, stoer doen, drinken, harde muziek draaien op straat en soms vervelende opmerkingen maken.

Dan voel je je toch niet veilig. (meisje, 14 jaar)
Daar zitten dan een man of vijftien zo. Een paar van die mennekes, die zitten daar met auto’s en

zo, muziek hard. Een beetje bakkesen. Niemand durft er voorbij te fietsen. (jongen, 18 jaar)
Meer dan 40% van de jongeren kan onveilige plekken noemen in de gemeente. Dit betreft
vaak bepaalde straten, maar ook een bank in één van de dorpen is een aantal keer
genoemd. De jongeren die vinden dat de gemeente niet genoeg doet op het gebied van
veiligheid vinden dat er te weinig politie is, en dat die bovendien op het verkeerde
moment komt.

Vlissingen
De meeste jongeren (62%) voelen zich zelden of nooit onveilig in Vlissingen. Het jit
denkt dat mensen in Vlissingen heel goed weten waar het onveilig is en daar niet heen
gaan. Er wordt een aantal plekken genoemd waarvan wordt gezegd dat ze niet veilig
zijn en die je beter kunt mijden. Wel kan over al die plekken volgens het jit gediscussi-
eerd worden: het gaat om het gevoel van onveiligheid en dat verschilt per persoon. Met 
de stelling ‘de gemeente doet voldoende om Vlissingen veilig te maken en te houden’ is 



In de interviews is de inspraak in en betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid
nadrukkelijk aan de orde geweest. In de eerste plaats is de jongeren gevraagd of zij
wel eens contact hebben met de gemeente (zie tabel 10.3). Als het gaat om interactieve
contacten, dan blijkt dat 21% van de jongeren wel eens mee heeft gewerkt aan een
interview, 14% aan een groepsgesprek en 9% aan een debat. Ruim de helft van de
jongeren is op geen enkele wijze met de gemeente in contact geweest, en ruim een
kwart op één van de in de tabel genoemde wijzen. 

Tabel 10.3 Contacten met de gemeente (in procenten, n = 497)

% jongeren

vragenlijst 38
interview 21
groepsgesprek/panel 14
debat 9

Bron: SCP (LJB-Jongereninspectieteams 2002)

Van de jongeren die aangaven op enigerlei wijze contact te hebben gehad met de
gemeente, zegt een op de vijf dat dit contact goed was. 44% beoordeelt het contact
als redelijk, 28% als matig of slecht, en 10% heeft geen mening.

Wat vinden jongeren de beste manier om in contact te komen met de gemeente? Uit
een aantal mogelijkheden mochten de jongeren de naar hun mening meest geschikte
manier aangeven (zie tabel 10.4). Het meest in het oog springt dat jongeren het meeste
zien in zogenaamde zaakwaarnemers. Actieve jongeren die al bekend zijn met de
gemeente worden het meest genoemd als geschikte manier om de belangen van 
jongeren bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Andere manieren worden
veel minder vaak genoemd.

178 Jongeren over jeugdbeleid

Vervolg Box 10.3  Veiligheid
een kleine meerderheid (55%) van de jongeren het eens; 27% is het hiermee oneens.
Over het algemeen vindt iedereen het wel veilig hierzo, maar er kan wel wat meer gedaan worden.

(jongen, 18 jaar)
In de toelichting die door de jongeren bij hun antwoord op de stelling wordt gegeven,
blijkt echter dat de meeste opmerkingen negatief van aard zijn. Jongeren noemen dat er
te weinig politie op straat loopt en dat er te veel wordt getolereerd. Daarnaast geven ze
aan dat er wel veel plannen zijn, maar dat je daar in de praktijk weinig van merkt.



Tabel 10.4 Beste manier voor contact jongeren-gemeente (in procenten, n = 492)

via actieve jongeren die al contact hebben 23
bezoek iemand van gemeente aan wijk 13
over wensen praten met jongerenwerker, buurtbeheerder of politie 13
debat 11
interview 10
weet niet 6
rondleiding gemeentehuis 5
meerdere antwoorden/anders 18

Bron: SCP (LJB-Jongereninspectieteams 2002)

Tot slot is de jongeren de vraag voorgelegd of zij vinden dat de gemeente rekening houdt
met de wensen van jongeren. Het aandeel jongeren dat deze vraag negatief beantwoordt,
laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 73% vindt dat de gemeente geen rekening
houdt met de wensen van jongeren.
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Box 10.4 Inspraak en participatie

Appingedam

Het valt de jit-leden op dat jongeren niet vaak aan inspraakmogelijkheden van de
gemeente meedoen. 
Het is zeer slecht want we hebben geen inspraak en ook geen hoop omdat wij uit ervaring weten

dat er nu nog niks gebeurd is. Zij zeggen dan van het komt goed, het komt goed. En we draaien ons

om we zien geen verandering. Misschien doen ze er wel wat aan, maar ja, het is nu voor ons eerst

zien en dan geloven. Ik hoop dat wij in het gesprek met de gemeente verder komen. (meisje, 18 jaar)
Daartegenover staat dat de meerderheid van de jongeren die wel eens hebben gebruik
gemaakt van inspraak-mogelijkheden van de gemeente daar positief over is. Ruim een
derde van de jongeren vindt dat de beste manier om in contact te komen met de gemeente
is om dit te doen via actieve jongeren die al contact hebben met de gemeente.

Spijkenisse

Een behoorlijk aantal jongeren heeft wel eens contact gehad met de gemeente door
middel van een interview, vragenlijst, gesprek met een ambtenaar of gesprek met
jongerenwerker/buurtbeheerder of politie. Het grootste deel van de jongeren (80%)

vindt dit contact redelijk tot goed.
Als ze ons laten meebeslissen en meepraten, dan kan het allemaal veranderen en verbeteren.

(meisje, 16 jaar)
De beste manier om in contact te komen met de gemeente is volgens een kwart van de
jongeren via actieve jongeren die al contact hebben met de gemeente. 



10.4 Samenvatting en conclusies

Over het algemeen lijken de jongeren uit verschillende gemeenten niet zoveel van
elkaar te verschillen in hun mening over het jeugdbeleid. Steeds weer duikt hetzelfde
beeld op: rond de 50% van de jongeren uit zich negatief over de gemeente, de andere
helft oordeelt positief. Met name uitgaan en veiligheid worden belangrijk gevonden
als datgene wat de gemeente voor jongeren moet regelen. Veel jongeren vinden dat ze
geen inspraak hebben in het jeugdbeleid en dat de gemeente niet voldoende rekening
houdt met hun wensen. 

Het is helaas lastig de gegevens over het jeugdbeleid van een gemeente te koppelen
aan het oordeel van jongeren uit die gemeente. Het kan zijn dat een gemeente veel
projecten heeft in het kader van preventief veiligheidsbeleid, maar dat jongeren daar
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De jit-leden beseffen dat de gemeente aandacht en geld moet besteden aan alle bevol-
kingsgroepen, niet uitsluitend aan jongeren. Maar dit neemt volgens hen niet weg dat
de gemeente te weinig rekening houdt met jongeren. De teamleden denken dat de
gemeente dat eigenlijk zelf ook wel weet.
Ik denk dat de gemeente donders goed weet dat zij niet genoeg rekening houdt met jongeren. Ze

weten het zelf wel.

Utrecht

Het jit-Utrecht oordeelt dat jongeren niet genoeg inspraak hebben bij onderwerpen die
voor hen belangrijk zijn. Een grote meerderheid van de ondervraagde jongeren heeft dit
bijvoorbeeld aangegeven voor het onderwerp vrije-tijdsvoorzieningen in de eigen wijk.
Jongeren zijn ook een belangrijke doelgroep van de stad. Als jongere kan je het zelf het beste zien

wat belangrijk is voor jou. Beter dan al die mensen die in de gemeente zitten te vergaderen. (meisje)
Het jit vindt het opvallend dat veel jongeren (67%) wel eens een gesprek in de wijk hebben
gehad met iemand van de gemeente. Daarnaast heeft 61% van de jongeren wel eens een
vragenlijst met betrekking tot de gemeente ingevuld en 47% heeft wel eens over de eigen
wensen gepraat met een jongerenwerker, buurtbeheerder of politie. Meer dan de helft
van de jongeren vond het contact met de gemeente redelijk tot goed. Jongeren achten
de beste kanalen om in contact te komen met de gemeente jongerenwerkers, buurt-
beheerders of politie (24%) en actieve jongeren die al contact hebben met de gemeente
(22%) .
Op de vraag of de gemeente rekening houdt met de wensen van jongeren, antwoordt
61% negatief. Redenen hiervoor zijn onder andere dat de gemeente teveel doet wat ze
zelf wil, dat er geld tekort is, dat jongeren niet serieus worden genomen en dat de
gemeente haar beloftes niet nakomt. 



schijnbaar niets van merken. Dit roept ook de vraag op in hoeverre het jeugdbeleid dat
een gemeente voert, zichtbaar is of zichtbaar kan zijn voor jongeren. Jongeren lijken
het beleid te beoordelen op wat ze zien: uitgaansmogelijkheden, hangplekken, politie
op straat. Gemeenten zijn vaak bezig met zaken die voor jongeren minder zichtbaar
zijn, zoals het voorkomen van achterstanden en uitval. Deze zaken zijn vaak gericht
op specifieke doelgroepen zoals (allochtone) peuters of voortijdig schoolverlaters.
Daarnaast is het de vraag of jongeren de gemeente herkennen in zaken waar ze mee
te maken hebben. In de Jongeren Inspectie Teams kwam dit bijvoorbeeld aan de orde
in vragen van jongeren over wat de gemeente met school te maken heeft en in een
opmerking dat een bepaalde (door de gemeente gesubsidieerde) welzijnsstichting wel
iets voor jongeren doet maar de gemeente niet. De gemeente lijkt iets te zijn wat abstract
is en ver weg staat.

In alle gemeenten wordt door jongeren ‘uitgaan’ genoemd als één van de twee
belangrijkste zaken die de gemeente voor jongeren moet regelen. De keuze voor ‘uit-
gaan’ ligt in zekere zin wel voor de hand: het is een onderwerp waar jongeren veel mee
bezig zijn en waarvan veranderingen voor hun ook direct zichtbaar zijn. Daarnaast
wordt in zeven van de negen gemeenten ‘veiligheid en het tegengaan van criminaliteit’
genoemd als belangrijke gemeentelijke taak. Ruim de helft van de ondervraagde 
jongeren geeft aan zich wel eens of zelfs vaak onveilig te voelen. Ook rond school
wordt veiligheid als een belangrijk thema gezien. ‘Veiligheid’ is in vergelijking met
‘uitgaan’ een meer abstract onderwerp. Een onderwerp ook dat lijkt te passen binnen
deze tijdsgeest waarin veel over (on)veiligheid en waarden en normen gepraat wordt.
Jongeren uit één gemeente gaven aan dat een gevoel van (on)veiligheid een heel 
subjectieve ervaring is. Uit de antwoorden die jongeren geven lijkt het gevoel van
(on)veiligheid en de mening of de gemeente genoeg doet op dit gebied, samen te
hangen met de houding ten opzichte van de politie en de gemeente. Jongeren die vinden
dat de gemeente niet voldoende aan veiligheid doet, geven aan dat ze niet serieus
worden genomen, dat er niets verandert en dat de politie toch niets doet. Jongeren die
vinden dat de gemeente wel genoeg aan veiligheid doet, zeggen dat de politie haar
best doet en dat de gemeente doet wat ze kan. Onveilig voelen jongeren zich vooral
op donkere, stille plekken. Voor veel jongeren lijkt een gevoel van veiligheid dan ook
verband te houden met zichtbare zaken, zoals meer politie op straat en betere ver-
lichting.

De jongeren uit de verschillende gemeenten blijken het ook redelijk eens te zijn over
terreinen waarop de gemeente niet voldoende voor hen doet: ‘uitgaan’ en ‘activiteiten
voor jongeren op straat’ springen hier uit. We kunnen constateren dat jongeren vinden
dat op terreinen die zij belangrijk vinden en wat van de gemeente verwachten, de
gemeente niet aan hun wensen en verwachtingen voldoet. Op deze gebieden willen
jongeren blijkbaar meer (keuze)mogelijkheden hebben dan er op dit moment
bestaan. Dit laatste punt is interessant. Zíjn bepaalde voorzieningen er niet, of voelen
jongeren zich niet aangesproken door die voorzieningen? Bij het jit in Leiden was er
een meisje dat dit duidelijk aangaf: Je hebt de Burcht en een skatebaan. Maar op die plekken
staan maar één soort jongeren. Bij de Burcht staan de gothic-achtige personen. En op de skatebaan
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alleen maar skaters. Blijkbaar delen jongeren plekken, activiteiten en andere jongeren in
bepaalde groepen in. Dit roept de vraag op of sommige activiteiten niet bij voorbaat
‘besmet’ zijn omdat jongeren een beeld hebben van de activiteit, van het soort jongeren
dat daaraan meedoet, en dat ze vervolgens besluiten dat ze daar zelf wel of niet bijhoren.

Over wat ze het liefste doen in hun vrije tijd zijn jongeren uit de verschillende gemeenten
het ook eens: winkelen, naar de disco gaan en sporten zijn favoriet. Het lijkt erop alsof
vooral ‘uitgaan’ iets is wat jongeren heel graag doen en waarvan ze vinden dat de
gemeente niet genoeg voor hen doet.

Aangezien er aantoonbaar nogal wat verschillen bestaan tussen gemeenten wat
betreft vrijetijdsvoorzieningen in het algemeen en uitgaansgelegenheden in het bij-
zonder, is het de vraag wat jongeren als ‘normaal’ beschouwen. Jongeren die wonen
in een gemeente waar relatief veel te doen is – de meer stedelijke gemeenten – lijken
namelijk even (on)tevreden als jongeren die wonen in een gemeente waar vrijwel niets
te doen is – de minst stedelijke gemeenten. Wat ervaren jongeren als ‘basis’ en wat
ervaren ze als ‘extra’? Met andere woorden: wat is het referentiekader waar jongeren
van uitgaan en hoe bepalend is dit in hun oordeel over de gemeente? Kán de gemeente
überhaupt ooit genoeg doen op sommige gebieden of blijft de vraag van jongeren het
aanbod van de gemeente overstijgen? Op het gebied van vrijetijdsvoorzieningen lijkt
de vraag van jongeren het aanbod van de gemeente te overstijgen. Een nuancering is
echter op zijn plaats. In een aantal grote steden geven jongeren aan dat er weliswaar
in het centrum voldoende te doen is voor jongeren, maar dat ze daar in de wijken niet
veel van merken. Fysieke en gevoelsmatige afstand spelen blijkbaar ook een rol in het
oordeel over vrijetijdsvoorzieningen. 

Een ruime meerderheid van de jongeren heeft nooit interactief contact gehad met de
gemeente. De vraag is in hoeverre jongeren dat betreuren, want de meest genoemde
geschikt geachte wijze om jongeren in contact te brengen met de gemeente is via toch
al actieve jongeren, de zogenaamde zaakwaarnemers. De constatering in hoofdstuk 5
dat vooral de zogenaamde beroepsjeugd bereikt wordt op inspraakavonden en jeugd-
panels hoeft gezien deze bevinding niet noodzakelijkerwijs geproblematiseerd te
worden. Dat geldt wel voor de overgrote meerderheid van de jongeren die vindt dat
de gemeente onvoldoende rekening houdt met de wensen van jongeren. Kennelijk
heeft de vele energie die een aantal gemeenten stopt in hun pogingen jeugd bij het
beleid te betrekken bij jongeren niet geleid tot het gevoel gehoord te worden.

In het algemeen oordelen jongeren niet positief over het beleid van hun gemeente.
Integendeel, zij zijn buitengewoon kritisch, ondanks het feit dat de onderwerpen waarop
gemeenten jongeren vooral bij het beleid trachten te betrekken – vrijetijdsvoorzieningen
en veiligheid, zie hoofdstuk 5 – aansluiten bij wat jongeren als belangrijk aanmerken.
In zekere zin lijken jongeren in hun kritische houding ten opzichte van de overheid
wel ‘gewone’ burgers.
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Bijlage bij hoofdstuk 10

Veldwerkverslag Jongeren Inspectie Teams

Opzet
In juni 2002 is gestart met de voorgesprekken met de verantwoordelijke beleids-
ambtenaren in de negen gemeenten en de werving van de leden van de Jongeren
Inspectie Teams. Eind oktober, begin november 2002 wordt het project afgerond met
de eindbesprekingen van alle jit’s waarin de teamleden met behulp van de resultaten
van hun onderzoek het jeugdbeleid beoordeelden. 

Naar aanleiding van het vooroverleg in de gemeenten zijn beslissingen genomen
over een gunstige startdatum van de jit’s. In de gefuseerde gemeente Voorburg-
Leidschendam is besloten om het onderzoek te beperken tot Voorburg. Groningen
fungeerde als de ‘pilot-gemeente’ van het project omdat daar de werving van de jit-
leden al voor de zomervakantie kon plaatsvinden. Op basis van de ervaringen in
Groningen is de vragenlijst voor de enquête aangepast om als standaard te dienen in
de overige gemeenten waar de jit’s na de zomervakantie aan de slag zouden gaan.

Het jit Groningen nam naast de enquête ook een aantal diepte-interviews af. Deze
werkwijze is in de overige gemeenten losgelaten omdat de gestandaardiseerde vragen-
lijst soortgelijke resultaten opleverde als de diepte-interviews en omdat jongeren 
aangaven dat zij liever in een groepsdiscussie met elkaar in gesprek gaan dan in een
één-op-éénsituatie.

Op basis van de ervaringen in Groningen heeft Stichting Alexander in overleg met het
scp de vormgeving van de bijeenkomsten van de jit’s in de overige gemeenten vast-
gesteld. In de gewijzigde startbijeenkomst zijn per gemeente ongeveer twaalf jongeren
uitgenodigd voor deelname aan het panelgesprek over de gemeente. Uit de deelnemers
koos Stichting Alexander vervolgens vier tot zes jongeren die het Jongeren Inspectie
Team zouden vormen. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn met deze jongeren op basis
van de resultaten van het panelgesprek kwaliteitscriteria opgesteld. De jongeren gaven
hierbij aan wanneer het volgens hen in de gemeente goed geregeld zou zijn op het
gebied van de gemeente in het algemeen, vrije tijd, wijk, school, werken, wonen, veilig-
heid, hulp bij vragen en problemen, en inspraak. Tijdens de derde bijeenkomst kregen
de jongeren een interviewtraining. Ook werd het enquêteformulier grondig door-
genomen en zo nodig aangepast. Vervolgens hebben de teamleden gemiddeld drie
weken de tijd gehad voor het enquêteren van 60 leeftijdsgenoten uit de gemeente. In
de vierde bijeenkomst vergeleken de jit’ers de uitkomsten van de enquête met de
opgestelde kwaliteitscriteria van de tweede bijeenkomst. Dat mondde uit in een eind-
conclusie over het jeugdbeleid.

Verloop veldwerk
Na het panelgesprek bleek het geen enkel probleem om jongeren enthousiast te maken
voor deelname aan de onderzoeksactiviteiten. Het probleem was eerder dat enthousiaste
kandidaten ‘nee’ moest worden verkocht omdat het jit al vol zat. De samenstelling van
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de jit’s varieerde per gemeente. Dit had in eerste instantie te maken met verschillen
tussen de gemeenten in de opbouw van de jeugdige bevolking. Zo namen bijvoorbeeld
in het vrij multiculturele Spijkenisse jongeren met verschillende culturele achtergronden
deel aan het Jongeren Inspectie Team, terwijl de jit’s in Heeze-Leende en Voorburg
een afspiegeling vormen van de merendeels autochtone bevolking in deze gemeenten.

De werving van de jit-leden was deels het resultaat van de medewerking van enthou-
siaste contactpersonen in de gemeenten, zoals docenten en jongerenwerkers. In het
éne geval leverde dit voor een jit veel vmbo-leerlingen op, zoals bijvoorbeeld in Utrecht,
in het andere geval juist veel vwo’ers zoals in Culemborg. Ook de gemiddelde leeftijd
verschilde per team. De jit’ers in Voorburg waren bijvoorbeeld aanzienlijk ouder dan
in Culemborg of Heeze-Leende. 

De soms wat uniforme samenstelling van de jit’s betekent niet dat er per gemeente
maar een bepaalde groep jongeren is bereikt. Integendeel, de jit’s zijn erin geslaagd
ondanks de eigen achtergrond een gemengde groep jongeren te interviewen, meestal
ongeveer even veel meisjes als jongens, jongeren uit verschillende wijken, met verschil-
lende opleidingsniveaus, culturele achtergronden en van alle leeftijden binnen de
doelgroep. Dit was voor de jit’ers overigens niet altijd een makkelijke taak. Zo vonden
jonge jit’ers van 15 jaar het soms moeilijk om oudere jongeren vanaf 18 jaar aan te
spreken. In tabel B10.1 zijn de achtergrondkenmerken van de gehele groep van 
504 jongeren beschreven.

Tabel B10.1 Achtergrondkenmerken door JIT’s geënquêteerde jongeren (in procenten, 
n = 504)

etnische afkomst
Nederlands 71
Turks/Marokkaans 8
Surinaams/Antilliaans 6
anders 13

sekse
jongen 53
meisje 46

leeftijd
12-14 jaar 29
15-17 jaar 46
18-21 jaar 26

schooltype
vmbo 29
havo 22
vwo 21
mbo 12
hbo/wo 10
anders 7

Bron: SCP (LJB-Jongereninspectieteams 2002)
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Voor alle negen jit’s geldt dat de teamleden hun taak als onderzoeker zeer serieus
hebben genomen. Ondanks de instructies tijdens de interviewtraining om de respon-
denten zo min mogelijk te beïnvloeden in hun antwoorden en om de antwoorden op
een neutrale manier en zo volledig mogelijk op te schrijven, blijkt dit voor sommige
(enthousiaste) interviewers moeilijk te zijn geweest en hebben zij bij sommige vragen
nadere toelichting gegeven. Ook noteerden zij vaak de ongevraagde toelichting bij
het antwoord op gesloten vragen. Mede hierdoor hebben veel interviews duidelijk
langer geduurd dan de vijftien minuten die daarvoor waren ingepland. 

Tijdens de eindbeoordeling zijn de jit’ers actief op zoek gegaan naar overeenkomsten
en verschillen tussen hun eigen mening en die van de ondervraagde jongeren. Hierbij
kregen zij te maken met de beperktheid van de resultaten van een gestandaardiseerde
vragenlijst en de diepgang en individualiteit van de zelf opgestelde kwaliteitscriteria:
veel van hun criteria strekten verder dan de resultaten van de enquête en konden niet
worden gemeten. Bij de beoordeling door de ’jit’ers viel verder op dat de jongeren de
gemeente niet snel veroordelen, maar veel rekening houden met de mogelijkheden
en beperkingen van de lokale situatie. 

In een aantal van de negen geïnspecteerde gemeenten zijn jongerenwerkers actief
betrokken bij het jit. Ze wierven een aantal van de teamleden, regelden vergaderruimte
of catering en leverden een bijdrage aan de begeleiding van het jit door bijvoorbeeld
tips te geven over waar de teamleden jongeren konden interviewen of door hen te 
stimuleren om tempo te maken met het interviewen. Ook hebben de meeste gemeenten
belangstelling getoond voor de activiteiten van de jit’s en wilden zij na afloop van het
project in gesprek gaan met de teamleden over verbeteringen van het jeugdbeleid, om
te beginnen bijvoorbeeld tijdens een presentatie van de resultaten. 
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Noten

1 Zie http://www.st-alexander.nl
2 In de bijlage bij dit hoofdstuk is de totale samenstelling van de respons 

opgenomen. 

186 Jongeren over jeugdbeleid



Slotbeschouwing





11 Conclusies en aanbevelingen

11.1 Inleiding

In dit laatste hoofdstuk wordt in grote lijnen teruggeblikt op de resultaten van het
onderzoek. Daarbij zijn in eerste instantie de centrale onderzoeksvragen leidend.
Kan worden gesteld dat gemeenten in 2001 verder waren in de ontwikkeling van hun
jeugdbeleid dan in 1998? Is het beleid in die periode veranderd als het gaat om priori-
teiten? Deze vragen komen in paragraaf 11.2 aan de orde. Belangrijker nog is de vraag
tot welke resultaten het jeugdbeleid leidt. Deze vraag wordt beantwoord in para-
graaf 11.3. Vervolgens wordt in paragraaf 11.4 ingegaan op de redenering die aan het
onderzoek ten grondslag ligt, namelijk dat decentraal beleid leidt tot effectief beleid
waarin de participatie van burgers een belangrijke plaats inneemt. In het eerste hoofd-
stuk is een aantal beleidskenmerken geïntroduceerd waarvan verondersteld wordt dat
zij de effectiviteit en de participatie ten goede komen. Op basis van de onderzoeks-
resultaten wordt bezien in hoeverre het lokale jeugdbeleid deze kenmerken in zich heeft.
Deze verhandeling geeft aanleiding tot een nadere beschouwing van de bestuurlijke
rolverdeling tussen centrale overheid en gemeenten. Hoe centraal of decentraal is het
lokale jeugdbeleid, en hoe centraal of decentraal zou het idealiter moeten zijn?
Paragraaf 11.5 tracht op deze vraag een antwoord te bieden. In paragraaf 11.6 komt tot
slot de toekomst van het lokale jeugdbeleid aan bod, waarbij vooral aandacht wordt
geschonken aan die bestuurlijke rolverdeling.

11.2 De ontwikkeling van lokaal jeugdbeleid in de tijd

Meer gemeenten hebben jeugdbeleid geformuleerd
Een van de twee hoofdvragen van deze rapportage is hoe het lokaal jeugdbeleid zich
heeft ontwikkeld in de tijd. Daarbij is onder meer de vraag aan de orde of gemeenten
een specifiek jeugdbeleid hebben geformuleerd, in de zin van een zelfstandig, cate-
goraal beleid. In 1998 had 60% van de onderzoeksgemeenten een specifiek jeugd-
beleid geformuleerd. Dit aandeel is in 2001 toegenomen naar 86%, een aanzienlijke
toename in een periode van drie jaar. Weliswaar heeft bijna 30% van de onderzoeks-
gemeenten het beleid slechts in algemene, weinig toegespitste termen gesteld, maar
daar staat tegenover dat bijna 60% het beleid wel (in kwalitatieve en/of kwantitatieve
termen) heeft uitgewerkt. Dit duidt eveneens op een flinke ontwikkeling in de beleids-
formulering. Rekening houdend met de stratificatie van de steekproef, door de onder-
zoeksresultaten te wegen naar de stedelijkheid van alle Nederlandse gemeenten,
betekent dit dat ongeveer 80% van alle gemeenten een specifiek jeugdbeleid heeft – iets
minder dan de 86% onder de onderzoeksgemeenten. Ruim een derde van alle gemeen-
ten heeft een specifiek jeugdbeleid dat weinig is uitgewerkt, en ruim 40% een beleid
dat in kwalitatieve en/of kwantitatieve doelstellingen is uitgewerkt.
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De vooruitgang is waarneembaar in gemeenten uit alle stedelijkheidsklassen. Daardoor
zijn de verschillen in beleidsontwikkeling tussen de stedelijkheidsklassen grotendeels
intact gebleven. Het jeugdbeleid is in de meer stedelijke onderzoeksgemeenten in het
algemeen verder uitgewerkt dan in de minder stedelijke. Dat heeft te maken met 
verscheidene, onderling samenhangende factoren. In de eerste plaats is de jeugd-
problematiek waarmee de minder stedelijke gemeenten te maken hebben in het alge-
meen beperkter van omvang dan in de meest stedelijke gemeenten. In de tweede plaats
is de omvang van de sociale problematiek, of de sociale kwetsbaarheid van de bevolking,
een van de factoren die bepalend zijn voor de omvang van de algemene uitkering die
gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen, en in het algemeen ook voor de uitkering
krachtens een aantal specifieke regelingen – met als meest in het oog springende
voorbeeld het grotestedenbeleid. In de derde plaats beschikken minder stedelijke
gemeenten mede daardoor over een beperkter bestuurlijk en ambtelijk apparaat. De
beperktere omvang van de sociale problematiek in minder stedelijke gemeenten leidt
er dus toe dat deze gemeenten over minder bestuurlijke hulpbronnen beschikken.
Daarmee wordt een deel van de verschillen in beleidsontwikkeling tussen de meest
en minst stedelijke gemeenten verklaard.

Lokaal jeugdbeleid in 2001 inhoudelijk omvattender dan in 1998
Een andere ontwikkeling is de duidelijk toegenomen inhoudelijke breedte van het
jeugdbeleid. In 2001 omvatte het jeugdbeleid van gemeenten gemiddeld meer beleids-
thema’s dan in 1998. Deze bevinding weerspiegelt ook de toegenomen beleidsformu-
lering: omdat het jeugdbeleid in veel gemeenten verder ontwikkeld en uitgewerkt is
dan in 1998, is het vanzelfsprekend dat er meer thema’s aan bod komen in het beleid.
De toegenomen inhoudelijke breedte van het jeugdbeleid is niet toe te schrijven aan
de opmars van bepaalde thema’s. Bijna alle onderscheiden thema’s krijgen in 2001 in
een groter deel van de gemeenten aandacht dan in 1998. Verderop zal ook blijken dat
er zich inhoudelijk weinig veranderingen hebben voorgedaan in het jeugdbeleid. Dit
neemt niet weg dat de inhoudelijke benadering van het jeugdbeleid integraler is dan
in 1998.

Procesmatig weinig veranderingen
De ontwikkeling naar een meer uitgewerkt en inhoudelijk omvattender jeugdbeleid is
niet gepaard gegaan met veranderingen in de politieke sturing en ambtelijke coördi-
natie. Gezien het belang van politieke sturing en ambtelijke coördinatie voor een
integrale beleidsvoering blijft de constatering uit het vorige onderzoek overeind: de
afstemming en coördinatie op zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk niveau is voor
verbetering vatbaar. Gelet op de toegenomen breedte van het beleid is het belang
daarvan bovendien nog toegenomen. Ook de aandacht voor externe sturing is niet
waarneembaar toegenomen. Over de gehele linie is de aandacht voor effectmeting
daarentegen wel gegroeid. Dit is niet verwonderlijk: het jeugdbeleid is in het algemeen
verder uitgewerkt in termen van doelstellingen, waardoor evaluatie meer voor de
hand ligt. Ook gezien de prominente plaats die de verdere rationalisatie van beleids-
processen in het debat onder beleidsmakers en -volgers inneemt (zie de aandacht voor
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beleidsverantwoording, evaluatie en het monitoren van beleid en de effecten ervan)
mocht deze toegenomen aandacht verwacht worden. Wel past daarbij de opmerking
dat effectmeting door onderzoek onder jongeren in 2001 nauwelijks meer voorkomt
dan in 1998. Van de meest stedelijke gemeenten bijvoorbeeld beschikte in 2001 nog
steeds niet meer dan de helft over een jeugdmonitor.

Stap voorwaarts in ontwikkeling lokaal jeugdbeleid
Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de samenvattende maat voor de mate
waarin het jeugdbeleid is ontwikkeld – de staat van het jeugdbeleid, waarin naast de
beleidsformulering en de inhoudelijke breedte van het beleid ook procesmatige aspecten
van het jeugdbeleid zijn opgenomen – gemiddeld voor alle gemeenten een toename
laat zien ten opzichte van 1998. Een derde van de onderzoeksgemeenten heeft aan-
zienlijke progressie geboekt. Daar staat echter tegenover dat een zesde deel er duidelijk
op achteruit is gegaan in de beleidsontwikkeling. Die achteruitgang zit in veruit de
meeste gevallen in de procesmatige aspecten van het beleid: minder politieke sturing,
minder ambtelijke coördinatie en minder aandacht voor externe sturing. De helft van
de onderzoeksgemeenten is min of meer stabiel gebleven. De gemiddelde stijging doet
zich in ongeveer gelijke mate voor in de verschillende stedelijkheidsklassen. Daardoor
zijn de onderlinge verschillen tussen de stedelijkheidsklassen grotendeels ongewijzigd.
De meest stedelijke gemeenten zijn in de ontwikkeling van hun jeugdbeleid aanzienlijk
verder dan de matig stedelijke gemeenten, die gemiddeld weer een stuk verder zijn
dan de weinig en niet-stedelijke gemeenten. 

Inhoudelijk geen grote verschuivingen
Ondanks de toegenomen inhoudelijke breedte lijken er in het jeugdbeleid geen grote
accentverschuivingen te hebben plaatsgevonden tussen 1998 en 2001. Zoals hierboven
al werd geconstateerd, kan ook niet gesteld worden dat, onderscheiden naar een achttal
hoofdthema’s, sommige van deze thema’s in 2001 een veel prominentere plaats hebben
in het lokale jeugdbeleid dan in 1998. Net als is in 1998 zijn er grofweg twee sporen in
het jeugdbeleid te onderkennen: een spoor dat gericht is op alle jeugd, het algemeen
preventieve spoor, en een spoor dat gericht is op specifieke groepen jeugd, het gericht
preventieve spoor. Het beleid van bijna alle onderzoeksgemeenten is in meer of mindere
mate te typeren als algemeen preventief. Bovendien kent het beleid van veel gemeenten
een gericht preventieve aanpak. Een curatieve aanpak komt in veel mindere mate voor.
Als we kijken naar de leeftijdsgroepen die in het jeugdbeleid aan bod komen, dan blijkt
dat de groep 0- tot 4-jarigen de leeftijdsgroep is die het meeste aandacht krijgt. Daar-
naast krijgen ook de groepen 4- tot 12-jarigen en 12- tot18-jarigen in veel gemeenten
aandacht. Net als in 1998 lijkt het jeugdbeleid in de meeste gemeenten zich te beperken
tot de jeugd jonger dan 18 jaar. De groep 18+ valt buiten het vizier van het jeugdbeleid
van veel gemeenten, en daarmee ook de thema’s arbeid en inkomen en jongerenhuis-
vesting. Gezien de relatief kwetsbare positie van jongeren op de arbeidsmarkt en de
stijgende werkloosheid die ook deze groep treft (Dagevos en Hoff 2003), mag verwacht
worden dat gemeenten in de nabije toekomst hun vizier bijstellen en meer aandacht
voor de problematiek van deze groep hebben.
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Conclusie: lokaal jeugdbeleid verder ontwikkeld, inhoudelijk weinig veranderingen
De vraag of gemeenten in 2001 verder waren in de ontwikkeling van hun jeugdbeleid
kan bevestigend worden beantwoord. Gemiddeld zijn gemeenten verder in de formu-
lering van lokaal jeugdbeleid en is het beleid inhoudelijk omvattender. In procesmatig
opzicht is er in 2001 niet veel veranderd ten opzichte van 1998. De inhoudelijke
accenten in het jeugdbeleid zijn eveneens goeddeels dezelfde.

11.3 Meer beleid, maar ook betere resultaten?

Gebrekkige informatie over resultaten
De tweede hoofdvraag van dit onderzoek heeft betrekking op de resultaten die in het
jeugdbeleid worden gerealiseerd. Over de resultaten van het jeugdbeleid kunnen we
niet het type uitspraken doen dat we zouden willen. Dat heeft voor een belangrijk deel
te maken met de gebrekkige informatie bij gemeenten. De meeste gemeenten hebben
grote moeite om gegevens te leveren die betrekking hebben op belangrijke thema’s
in het jeugdbeleid. Meest in het oog springend is het ontbreken van cijfers over het
voortijdig schoolverlaten in bijna alle gemeenten: zij blijken niet in staat hierover cijfers
voor hun eigen gemeente te presenteren (zie ook tk 2002/2003b: 49-51; 57-64). Dat
wekt bevreemding gezien de in het algemeen centrale plaats in het jeugdbeleid en de
hoge politieke prioriteit van de aanpak van het voortijdig schoolverlaten. De aanwezig-
heid van gegevens over een aantal kernthema’s van het jeugdbeleid blijkt niet samen
te hangen met de mate waarin het jeugdbeleid ontwikkeld is – wat men wel zou ver-
wachten. Ook andere kenmerken van gemeenten blijken geen significante rol te spelen.

Het gebrek aan informatie is niet alleen vanuit het perspectief van dit onderzoek
betreurenswaardig. Het maakt het bovenal praktisch onmogelijk om in het jeugd-
beleid ‘good practices’ aan te wijzen, gefundeerd op resultaten die met het beleid
gerealiseerd zijn. Het voeren van ‘evidence-based’ jeugdbeleid is slechts mogelijk op
deelterreinen van het jeugdbeleid waar wel gegevens voorhanden zijn (vgl. Driessen
en Doesborg 2003; Beker en Zeijl 2003: 222-223). Het ontbreken van gegevens plaatst
ook de bevinding dat de helft van de onderzoeksgemeenten het jeugdbeleid op effecten
evalueert in een ander daglicht. Veel ambtenaren die belast zijn met de coördinatie van
het jeugdbeleid is het klaarblijkelijk niet duidelijk welke beleidsinformatie wel en welke
beleidsinformatie niet voorhanden is. Als hen gevraagd wordt de gegevens te leveren,
geven de meesten van hen in eerste instantie aan dat dit geen probleem is. Pas na
geruime tijd (enige maanden) blijkt dat zij daartoe bij nader inzien niet in staat zijn.
Omdat de gevraagde informatie ten minste voor een deel betrekking heeft op thema’s
die, ook volgens gemeenten zelf, als belangrijk worden aangemerkt in het jeugdbeleid,
blijft het de vraag of en op welke wijze de output en outcome van het jeugdbeleid bepaald
worden. Op welke gegevens is de evaluatie van het lokale jeugdbeleid eigenlijk geba-
seerd? De bevinding dat minder dan de helft van de onderzoeksgemeenten (delen van)
het jeugdbeleid op effecten evalueert, en dat zij hiervoor lang niet allemaal bestaande
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registraties gebruiken, past dan ook in dit beeld. Niettemin kan men zich afvragen of
van gemeenten verwacht mag worden dat zij de gevraagde gegevens tot hun beschik-
king hebben. Dat is een reële vraag, ook gezien het feit dat het jeugdbeleid zich nau-
welijks onderscheidt van andere beleidsterreinen in de beperkte beschikbaarheid van
gegevens over de output en de outcome van het beleid (zie ook het kritische rapport
hierover van de Algemene Rekenkamer: tk 2003b). De verwarring bij ambtenaren
jeugdbeleid over de beschikbaarheid van gegevens spreekt evenwel boekdelen.

Jongeren achten gemeenten onvoldoende responsief
Voor uitspraken over de resultaten van het jeugdbeleid zijn we dus aangewezen op
andere bronnen dan cijfermatige ontwikkelingen. Een van die bronnen is de doelgroep
van het beleid, de jeugd zelf. Gemeenten willen jongeren vooral bij het jeugdbeleid
betrekken als het gaat om vrijetijdsbesteding en veiligheid. Daarmee sluiten zij aan
bij wat jongeren belangrijke taken van de gemeente zeggen te vinden, en waarop zij
hun wensen en behoeften graag aan de gemeente kenbaar maken. Niettemin vindt
een zeer ruime meerderheid van de voor dit onderzoek ondervraagde jongeren dat de
gemeente geen rekening houdt met hun wensen. Bovendien oordeelt een groot deel
van de jongeren dat de gemeente te weinig doet op een aantal punten die te maken
hebben met vrijetijdsbesteding en veiligheid. Jongeren vinden hun gemeentebesturen
in het algemeen onvoldoende responsief ten opzichte van hun wensen en behoeften. 

Beleidsactoren somber over resultaten en doelbereiking
Een andere bron om toch iets over de resultaten van het jeugdbeleid te kunnen zeggen,
zijn de bij het jeugdbeleid betrokken actoren. In het oog springt daarbij dat zowel
ambtenaren als vertegenwoordigers van instellingen de resultaten van het jeugdbeleid
relatief mager beoordelen. Beoordelen zij aspecten die met het beleidsproces te maken
hebben in het algemeen nog met (iets) meer dan een zes, de resultaten van het beleid
beoordelen zij in het algemeen lager. Als daarbij de vaak sceptische inschatting van de
doelbereiking in het jeugdbeleid wordt gevoegd – doelen worden hooguit deels en vaak
te laat gehaald, zo is de teneur – dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de effecti-
viteit van het lokale jeugdbeleid geen gelijke tred houdt met de mate waarin het beleid
ontwikkeld is. De vraag of het verder ontwikkelde jeugdbeleid ook tot meer resultaten
zal leiden, kan daarom vooralsnog niet positief worden beantwoord.

Sturing lijkt oordelen in positieve zin te beïnvloeden
In het onderzoek zijn twee vormen van sturing onderscheiden. Voorwaardelijke sturing
heeft betrekking op de ontwikkeling van beleid, visieontwikkeling en de vorming van
netwerken rond het jeugdbeleid. Materiële sturing refereert aan de mate van consensus
die tussen betrokken actoren gecreëerd is en aan de politieke en bestuurlijke aandacht
voor het jeugdbeleid. Beide vormen van sturing lijken een positieve invloed te hebben
op de perceptie van de resultaten van het beleid en gedeeltelijk op de inschatting van de
doelbereiking. Hoe actiever een gemeente zich opstelt, zowel in de beleidsontwikkeling
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als in de rol van regisseur, hoe positiever de betrokken beleidsactoren het beleid, de
resultaten en de doelbereiking beoordelen. Dit mag op het eerste gezicht een triviaal
resultaat lijken, maar gezien de heftigheid van de in de politicologie en bestuurskunde
gevoerde debatten onder de noemer do policies matter? is het niet zo vanzelfsprekend
(zie Toonen 1993: 52-53). Het onderstreept nog eens het belang van regie en sturing
in het jeugdbeleid, waarbij de beleidsvisie als een belangrijk sturingsinstrument dient
te worden aangemerkt. Kennelijk committeert een beleidsvisie de diverse actoren aan
het beleid, en draagt deze bij aan de consensus tussen actoren over de richting van het
te voeren beleid. Dat geldt eens te meer wanneer actoren bij de beleidsvorming worden
betrokken.

Conclusie: betrokkenen somber over resultaten jeugdbeleid
Omdat het niet mogelijk is om op basis van output- en outcome-indicatoren uitspraken
te doen over de resultaten van het lokale jeugdbeleid, zijn we afhankelijk van het oor-
deel van bij het jeugdbeleid betrokken beleidsactoren en van de doelgroep van het
beleid. De beleidsactoren, zowel ambtenaren jeugdbeleid als vertegenwoordigers van
instellingen, zijn somber over de resultaten en over de mate van doelbereiking. Ook
jongeren oordelen negatief over het jeugdbeleid op terreinen die zij belangrijk vinden.
Gemeenten houden onvoldoende rekening met hun wensen. Daarmee is de stelling
gerechtvaardigd dat de vele energie die er wordt gestoken in ambitieuze beleidsplannen
en in vele overlegvormen om toch vooral tot een integraal, samenhangend jeugdbeleid
te komen, niet leidt tot tastbare resultaten in de ogen van betrokken actoren en van
jongeren zelf.

11.4 Verwachtingen ten aanzien van decentralisatie 

De decentralisatie van beleid is (deels) gestoeld op de verwachting dat lokale overheden
tot een effectiever beleid in staat zijn dan de centrale overheid. Bovendien is de ver-
wachting dat een grotere beleidsruimte voor decentrale overheden leidt tot een grotere
participatie van burgers, wat weer een positief effect kan hebben op het vermogen een
effectief beleid te ontwikkelen. In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre
het lokale jeugdbeleid een aantal in hoofdstuk 1 gespecificeerde kenmerken, te
beschouwen als noodzakelijke of faciliterende voorwaarden voor effectief beleid en
voor de participatie van burgers, c.q. jeugdigen, in zich draagt.

Maatwerk
Tussen de onderzoeksgemeenten bestaan duidelijke inhoudelijke verschillen in het
jeugdbeleid. Deze inhoudelijke verschillen kunnen niet louter verklaard worden uit de
stedelijkheid van gemeenten. In dat opzicht kan er dus niet gesproken worden van
eenvormig lokaal jeugdbeleid. Kijken we daarentegen naar de hoofdaccenten in het
beleid, dan zien we dat in veel gemeenten dezelfde keuzes worden gemaakt. Veruit de
meeste gemeenten volgen zowel een algemeen preventief als een gericht preventief
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spoor, terwijl een curatieve aanpak in veel mindere mate voorkomt. Bovendien is in veel
gemeenten sprake van een doorgaande beleidslijn voor de jeugd tot 12 jaar, en daarnaast
een beleidslijn voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Van beleid gericht op de oudere jeugd
(18+) is – in ieder geval in het kader van het jeugdbeleid – in veel minder gemeenten
sprake. Verschillen komen vooral naar voren in de mate waarin het beleid is ontwikkeld
en de mate waarin en de wijze waarop de jeugd betrokken wordt, en veel minder in de
beleidsinhoud. Een van de weinige aangetroffen verschillen is dat de meer stedelijke
gemeenten meer aan gericht preventief beleid doen dan de minder stedelijke 
gemeenten, wat waarschijnlijk samenhangt met de – ook relatief – grotere omvang van
de groep problematische en/of risicojeugd in deze gemeenten. De beleidskeuzen van
gemeenten lijken ten dele samen te hangen met de ambities en intenties van de centrale
overheid. Het is duidelijk dat er een spanning bestaat tussen het idee gemeenten de
ruimte te geven om het beleid toe te snijden op de lokale situatie, en de pogingen van
de centrale overheid die beleidskeuzes te beïnvloeden. Op dit dilemma komen we in
paragraaf 11.5 terug. 

Het beschikken over lokaal-specifieke informatie is een vereiste om het beleid toe te
snijden op lokaal-specifieke omstandigheden. We hebben al gezien dat cijfermatige
informatie in veel gemeenten op lang niet alle deelterreinen van het jeudbeleid voor-
handen is. Dat maakt het eens te meer van belang in het proces van beleidsvorming
verschillende actoren te betrekken, waaronder niet in het laatst de jeugd zelf. Het
betrekken van de jeugd staat nog steeds hoog op de agenda van gemeenten. Zij bena-
deren jeugdparticipatie in hoofdzaak vanuit een instrumenteel perspectief, dat wil
zeggen, vanuit de gedachte dat jeugdparticipatie hen beter in staat stelt maatwerk te
realiseren. Het ontwikkelingsperspectief, waarbij participatie vooral in het licht staat
van de competentiebevordering bij de participanten, speelt in veel mindere mate een
rol. Gemeenten trachten in vergelijking met 1998 jeugdigen in ieder geval op een meer
gevarieerde wijze bij het beleid te betrekken. Instellingen, vooral op het gebied van
onderwijs en welzijn, nemen daarbij een onverminderd belangrijke plaats in. Het beleid
is in hoofdzaak gericht op het betrekken van de oudere jeugd, en veel minder op de
jeugd onder de 12 jaar. Het betrekken van jeugd beperkt zich voornamelijk tot de 
thema’s vrijetijdsbesteding en veiligheid.

Lokaal-specifieke informatie kan ook verkregen worden van in de gemeente werkzame
instellingen. De betrokkenheid van instellingen bij de vorming van het jeugdbeleid is
gewaarborgd in de uitgebreide netwerkvorming rond dat beleid. Er zijn weinig onder-
zoeksgemeenten zonder netwerken (15%), en de gemeenten met netwerken hebben
er gemiddeld 3,5. In twee derde van deze laatste groep is een deel van de netwerken
betrokken bij de beleidsvorming. Gezien de in het algemeen brede samenstelling van
de netwerken lijken deze gemeenten te kunnen rekenen op voldoende lokaal-specifieke
informatie. Overigens betekent dat ook dat iets minder dan de helft van alle onderzoeks-
gemeenten geen netwerken met strategische taken kent. In deze gemeenten moet de
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informatievergaring anders verlopen. Het blijkt dat als gemeenten een visie op het
jeugdbeleid ontwikkeld hebben, in praktisch alle gevallen lokale instellingen bij de
ontwikkeling ervan betrokken worden. In het algemeen kan worden gesteld dat
gemeenten hun jeugdbeleid in ieder geval op interactieve wijze trachten vorm te geven.

Instellingen is gevraagd hun oordeel te geven over een aantal aspecten van het jeugd-
beleid, waaronder de mate waarin het beleid is toegespitst op de lokaal-specifieke
omstandigheden en problemen. Van alle aspecten waarover instellingen konden oor-
delen, zijn zij het meest positief, of, zo men wil, het minst negatief over de vraag of er
sprake is van maatwerk. Het gemiddelde oordeel van 6,3 op een schaal van 1 tot 10 is
maar net boven het middelpunt van die schaal – in rapportcijfers een krappe voldoende.
Instellingen die betrokken zijn bij de beleidsformulering zijn overigens een stuk posi-
tiever dan instellingen die dat niet zijn. Verder blijkt het oordeel van instellingen uit
gemeenten met een ver ontwikkeld jeugdbeleid positiever te zijn dan dat van instel-
lingen uit gemeenten met een veel minder ontwikkeld beleid. Ook de ambtenaren
jeugdbeleid hebben een relatief positief oordeel over de vraag of gemeenten maatwerk
hebben gerealiseerd.

Om terug te komen op de vraag van deze subparagraaf: of gemeenten maatwerk rea-
liseren, is lastig te zeggen. In ieder geval lijken zij een redelijke inspanning te plegen
om het jeugdbeleid op interactieve wijze vorm te geven door informatie te vergaren
zowel bij instellingen als bij jongeren. Jongeren zelf zijn echter niet te spreken over
de responsiviteit van het gemeentelijke jeugdbeleid. Een grote meerderheid vindt dat
gemeenten onvoldoende rekening houden met hun wensen. Instellingen daarentegen,
vooral zij die betrokken worden bij de beleidsvorming, geven het jeugdbeleid op dit punt
het voordeel van de twijfel. Zonder dat dit leidt tot volledige beleidsuniformiteit lijken
de beleidskeuzen bij gemeenten echter ook voor een niet onbelangrijk deel beïnvloed
door de agenda van de verschillende bij het jeugdbeleid betrokken ministeries.

Integrale beleidsvoering 
De vraag of er sprake is van integrale beleidsvoering is op een aantal plaatsen in het
onderzoek aan de orde geweest. Het is gebleken dat op het gebied van politieke sturing
er weinig is veranderd ten opzichte van 1998. Ondanks de aanwezigheid van een
coördinerende wethouder wordt er tussen leden van het college nog steeds relatief
weinig samengewerkt. Hetzelfde geldt min of meer voor de ambtelijke samenwerking.
In de meeste gemeenten wordt het jeugdbeleid op ambtelijk niveau gecoördineerd 
– alleen in sommige kleine gemeenten gebeurt dit niet – maar de samenwerking tussen
ambtenaren is voor verbetering vatbaar. Ook oordelen de ambtenaren jeugdbeleid dat
de bij het jeugdbeleid betrokken afdelingen weinig oog hebben voor het jeugdbeleid.
De onvoldoende politiek-bestuurlijke en ambtelijke coördinatie is in 2001 problema-
tischer dan in 1998, omdat het jeugdbeleid in 2001 inhoudelijk gemiddeld breder is. 
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Integraal jeugdbeleid vereist adequate sturing van instellingen die betrokken zijn bij
de uitvoering (vgl. Van der Wouden et al. 1994: 265). Deze sturing krijgt veelal gestalte
in beleidsnetwerken. In de meeste gemeenten zijn veel actoren op de een of andere
manier betrokken in deze netwerken. De netwerkvorming neemt in omvang en com-
plexiteit toe met de mate waarin het jeugdbeleid ontwikkeld is. Het blijkt dat vaak niet
gesproken kan worden van een ‘zuinige’ netwerkstructuur. De taakafbakening tussen
netwerken is niet altijd helder, evenmin als de positie die netwerken in het beleidsproces
innemen. Dit heeft tot gevolg dat op sommige instellingen een groot beroep wordt
gedaan om deel te nemen aan beleidsnetwerken. Alhoewel instellingen die betrokken
zijn in beleidsstrategische netwerken aangeven dat deze in het algemeen goed functio-
neren, vinden zij ook relatief vaak dat de netwerken naar verhouding weinig opleveren.
Dat verklaart waarschijnlijk ook dat instellingen de afstemming en samenwerking
tussen instellingen en de sturing van de gemeente zuinigjes waarderen met een zeer
krappe voldoende. 

Een beleidsvisie is een belangrijk sturingsinstrument en kan de integraliteit van het
beleid bevorderen. Het blijkt dat de meeste gemeenten een visie hebben, die door
instellingen als richtinggevend wordt ervaren. Ook in andere opzichten – zoals het
creëren van consensus – blijkt de beleidsvisie een belangrijk sturingsinstrument.
Meer in het algemeen blijkt de sterkte waarmee gemeenten het beleid en het beleids-
netwerk sturen, positief samen te hangen met de oordelen over het beleid en de
resultaten. 

Samenvattend over de integrale beleidsvoering: in veel gemeenten is de sturing binnen
de eigen organisatie niet toegenomen ten opzichte van 1998, terwijl het beleid gemid-
deld inhoudelijk breder is geworden. Sommige instellingen worden zwaar belast in
allerlei netwerken, deels vanwege niet altijd even zuinige netwerkstructuren, die
bovendien weinig opleveren gezien de belasting die zij vormen. De meeste gemeenten
hebben wel een beleidsvisie die zij hanteren als sturingsinstrument, wat de integrale
beleidsvoering ten goede kan komen. Niettemin moet, net als in het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (Turkenburg 2003: 170), geconcludeerd worden dat
weinig gemeenten erin slagen tot een integraal jeugdbeleid te komen.

Slagvaardigheid
Een zekere beleidsvrijheid in de uitvoering is van belang om adequaat in te spelen op
veranderende omstandigheden, om zo het zicht op realisatie van de beleidsdoelen niet
te verliezen. Als er afspraken worden gemaakt over wat van uitvoerders wordt verwacht
– en in 60% van de gevallen is dat zo – betreft het kennelijk relatief vaak afspraken die
meer betrekking hebben op wat er bereikt dient te worden dan op de wijze waarop
dat gebeurt. In die zin kunnen uitvoerders slagvaardig opereren. Overigens kan de
beleidsvrijheid van uitvoerders ook te groot zijn. Dit geldt in 40% van de uitvoerings-
relaties waar het voor de uitvoerder niet of onvoldoende duidelijk is wat er door de
gemeente verwacht wordt. 
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Niet bevorderlijk voor de slagvaardigheid is het gebrek aan tussentijdse evaluaties (60%
van de instellingen zegt dat deze niet plaatsvinden, ook niet in de vorm van een tussen-
tijdse rapportage). Er wordt gaandeweg de uitvoering relatief weinig naar de voortgang
gekeken, en naar de vraag of het beleid misschien bijstelling behoeft. Dit komt in zekere
zin de beleidsvrijheid van instellingen ten goede, aan de andere kant zijn er weinig
prikkels voor uitvoerders om het eigen beleid kritisch te bezien en indien nodig bij te
stellen.

Een laatste opmerking met betrekking tot de slagvaardigheid betreft de inefficiënte en
overvloedige netwerkvorming. Het is waarschijnlijk dat breed samengestelde netwerken
met breed geformuleerde taken de slagvaardigheid van betrokken actoren niet zullen
vergroten, omdat de besluitvorming in dergelijke netwerken veel overleg en daarmee
tijd vergt. Een zuinige inrichting van netwerken, waarbij taken goed afgebakend worden
en overlap wordt vermeden, zou de slagvaardigheid ten goede kunnen komen. 

Betrokkenheid politieke organen
De meeste bij het jeugdbeleid betrokken actoren geven aan dat de aandacht voor het
jeugdbeleid van het college niet afwijkt van die voor andere beleidsterreinen. Vanuit
de raad is de aandacht iets minder, maar niet abnormaal laag. De politiek-bestuurlijke
aandacht blijkt van belang te zijn voor de kans op beleidsafwijkingen in het geval er
tussen gemeente en instelling geen of beperkt consensus bestaat. In die gevallen geldt
dat de kans op beleidsafwijkingen afneemt naarmate de politiek-bestuurlijke aandacht
voor het jeugdbeleid toeneemt. 

Toegankelijkheid lokaal bestuur
In de subparagraaf over maatwerk is al ingegaan op de vraag of en hoe gemeenten de
jeugd trachten te betrekken bij het jeugdbeleid. Het grote belang dat gemeenten hieraan
toekennen, vertaalt zich niet in tevredenheid bij de jeugd over de mate waarin zij zich
betrokken achten. In de negen gemeenten waarin jongeren ondervraagd zijn, geeft
steeds een (soms zeer ruime) meerderheid te kennen dat de gemeente onvoldoende
rekening houdt met hun wensen en problemen. Bovendien zijn er relatief weinig 
jongeren die participeren in het jeugdbeleid, ook als hun deelname vergeleken wordt
met de participatiegraad onder volwassenen (scp 2002: 229; Zeijl 2003: 112)

Het is de vraag of de ambities van rijk, provincies en gemeenten op het gebied van
jeugdparticipatie niet te hoog zijn. De opvatting van een groot deel van de jongeren
dat hun stem te weinig doorklinkt in het jeugdbeleid, rechtvaardigt weliswaar die hoge
ambities. Tegelijkertijd moet echter geconstateerd worden dat grote delen van het
jeugdbeleid voor de meeste jeugdigen maar beperkt zichtbaar zijn. Jongeren willen
vooral meepraten over zaken die te maken hebben met vrijetijdsbesteding en veilig-
heid, en niet over de hele breedte van het jeugdbeleid. Bovendien blijkt dat jongeren
hun stem vooral willen laten horen via zogenaamde zaakwaarnemers, jongeren die
toch al actief zijn. Veel jongeren zitten niet te springen om zelf bij het jeugdbeleid
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betrokken te worden. Dit gegeven zou nadrukkelijker meegewogen moeten worden
bij de formulering van ambities op het gebied van participatie van jeugdigen in het
beleid. 

De toegankelijkheid van het lokaal bestuur voor de overige actoren is hiervoor ook reeds
uitgebreid aan de orde geweest. Vooral via de beleidsnetwerken zijn veel instellingen
bij het jeugdbeleid betrokken en hebben toegang tot de gemeente. Slechts een klein
deel van de instellingen die bij het beleid betrokken zijn, vindt dat de gemeente voor
hen moeilijk toegankelijk is als het gaat om jeugdbeleid. 

Conclusie: decentraal beleid voldoet slechts deels aan verwachtingen
Als we de balans opmaken met betrekking tot de verwachtingen die ten grondslag
liggen aan decentralisatie, dan moeten we constateren dat in het lokale jeugdbeleid
slechts ten dele aan die verwachtingen tegemoet gekomen wordt. Op het punt van
maatwerk is het oordeel zuinig, alhoewel gemeenten er veel aan doen lokale informatie
te vergaren. Er wordt veel moeite gedaan om integraal beleid te voeren, maar de
opbrengsten daarvan zijn onduidelijk. Er zijn een aantal factoren die slagvaardig
optreden kunnen belemmeren, waarvan de integrale beleidsvoering er zeker een is.
De breedte van het beleidsterrein, de grote hoeveelheid betrokken actoren en de wens
om veel zaken samenhangend aan te pakken, belemmert het vermogen slagvaardig op
treden. Tot slot is de betrokkenheid van de jeugd bij het beleid niet groot. 

11.5 Lokale regie en nationale ambities

Invloed van centraal beleid
Het lijkt er sterk op dat de ambities van andere overheden van invloed zijn op de lokale
beleidsafwegingen, respectievelijk dat de lokale beleidsvrijheid ingeperkt wordt door
beleid en regelgeving van de centrale overheid, zoals in paragraaf 11.4 is aangegeven.
Dat blijkt onder meer uit de grote prioriteit die het uitbreiden van de capaciteit in de
kinderopvang in de meeste gemeenten geniet. Dit kan moeilijk los gezien worden van
de stimuleringsregelingen die de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(vws) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) de afgelopen jaren hebben
ingezet. Daarnaast zien we dat de inhoudelijke thema’s waarop het vng-project Lokaal
jeugdbeleid activiteiten aanbood in veel gemeenten deel uitmaken van het jeugdbeleid.
Als laatste voorbeeld noemen we het grotestedenbeleid, dat de deelnemende grote
steden vrij nauwkeurig een aantal beleidslijnen voorhield die zij in het jeugdbeleid
moesten opnemen. Zo zijn er de afgelopen jaren vele ambities door de centrale overheid
en provincies geformuleerd, die in meer of mindere mate hebben doorgewerkt in het
lokale jeugdbeleid. Te denken valt onder meer aan het landelijk beleidskader onderwijs-
achterstandenbeleid, de nieuwe Wet op de jeugdgezondheidszorg en het plan van
aanpak voortijdig schoolverlaten. Soms zijn gemeenten betrokken bij de formulering
van deze ambities (denk aan bans-jeugd), maar vaak ook niet (voor een uitgebreid
overzicht van die ambities, zie Gilsing et al. 2000).

199Conclusies en aanbevelingen



bans en het lokale jeugdbeleid
Voor een deel hebben gemeenten hun beleidsvrijheid bewust ingeleverd. Dit is bijvoor-
beeld gebeurd door de afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng)
met het rijk en het Interprovinciaal Overleg (ipo) heeft gemaakt in het Bestuursakkoord
Nieuwe Stijl (bans). De afspraken betreffen voor een goed deel de accenten die
gemeenten in hun jeugdbeleid zouden moeten leggen. Het overheersende beeld is dat
in het lokaal jeugdbeleid de afspraken uit bans worden nagekomen. Er is in de meeste
gemeenten met een eigen jeugdbeleid zowel aandacht voor de algemeen preventieve
aanpak als voor de gericht preventieve aanpak, overeenkomstig de afspraak om te
zorgen voor ‘balans in het jeugdbeleid’. Daarnaast is er vaak extra aandacht voor
jeugdigen met een verhoogd risico op problemen, met name in het beleid gericht op
0- tot 6-jarigen. Het algemene beeld van de inhoud van het lokale jeugdbeleid wijkt
evenwel niet af van dat in 1998. Daarmee is het de vraag of er sprake is van beïnvloeding
van het beleid door het bans, of dat het eerder zo is dat in het bans reeds lopende
ontwikkelingen zijn bestendigd.

Een van de bans-afspraken betreft het realiseren van een vraaggestuurd jeugdbeleid.
Alhoewel gemeenten in het betrekken van jeugd bij het beleid sinds 1998 ontegen-
zeggelijk actiever zijn geworden, is dat in de ogen van de jeugd, zoals al eerder gesteld,
nog maar beperkt zichtbaar. 

De ondersteuning van het lokale jeugdbeleid
Het lokale jeugdbeleid heeft daarnaast de nodige impulsen gekregen vanuit twee
opeenvolgende ondersteuningstrajecten die zijn gefinancierd door de centrale overheid.
In de periode van 1995 tot en met 1998 functioneerde de projectgroep Ontwikkeling
lokaal preventief jeugdbeleid (olpj), en van 1999 tot en met 2002 was er het vng-
project Lokaal jeugdbeleid. De naamgeving van dit project verhult dat de centrale
overheid de opdrachtgever van het project was, zoals ook bij de olpj. Uit de evaluatie
van het vng-project door het scp (Koops en Gilsing 2003) blijkt dat er enige invloed
is van deelname aan bepaalde door het vng-project aangeboden activiteiten en de
beleidsontwikkeling op het corresponderende deelterrein van het jeugdbeleid, zoals
bijvoorbeeld het beleid gericht op 0- tot 6-jarigen. Alhoewel het onmogelijk is om te
spreken van een causaal verband, heeft het er de schijn van dat ook langs deze weg de
lokale beleidskeuzen zijn beïnvloed.

Extralokale factoren als knelpunten
Actoren die bij het jeugdbeleid zijn betrokken kennen het meeste gewicht toe aan knel-
punten die in meerderheid buiten de lokale beleidsarena moeten worden gesitueerd.
De sterkst ervaren knelpunten zijn de gebrekkige capaciteit van de jeugdzorg, de
schaarste aan financiële middelen en de complexe bestuurlijke omgeving van het
jeugdbeleid. Andere zaken die behoren tot de lokale arena, zoals de gemeentelijke
sturing en zaken die daarmee samenhangen, worden in mindere mate als belemme-
rend ervaren.
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De (tekortschietende) capaciteit van de jeugdzorg wordt als het belangrijkste knelpunt
gezien. De in veel gemeenten gedane inspanningen om problemen van jeugdigen in
een vroeg stadium op te sporen – getuige de vele buurtnetwerken en andersoortige
signaleringsnetwerken – dreigen daarmee gefrustreerd te worden door externe factoren.
Voor een deel van de vroegtijdig opgespoorde probleemjongeren zal namelijk een
beroep moeten worden gedaan op de jeugdzorg. Er bestaat een gevaar dat de bereid-
heid tot en de inzet gericht op vroegtijdige signalering afneemt als gesignaleerde
problemen niet adequaat worden opgepakt.

De schaarste aan financiële middelen in het jeugdbeleid is een kwestie van lokale 
prioriteitstelling, alhoewel veel actoren – what’s new? – ook geneigd zullen zijn deze
schaarste te wijten aan onvoldoende financiële toerusting van gemeenten en instel-
lingen. Het gebrek aan financiële middelen hangt samen met een ander knelpunt, het
gebrek aan capaciteit bij eerstelijnsinstellingen – denk aan (school) maatschappelijk
werk, jeugdgezondheidszorg of jeugd- en jongerenwerk. Juist het instandhouden van
eerstelijnsvoorzieningen door middel van structurele financiering legt een relatief groot
beslag op financiële middelen. Voor veel gemeenten zou de ruimere financiering van
deze voorzieningen ten koste gaan van andere beleidsprogramma’s. 

Tot slot noemen de uitvoerders van het jeugdbeleid ook vaak de schotten op rijksniveau
als een belemmerende factor voor het lokale jeugdbeleid. Tevens zien zij de verschil-
lende financiële regimes waarmee de diverse uitvoerders te maken hebben als een
probleem. Deze bevindingen sluiten aan bij wat het scp eerder heeft geconstateerd: de
bestuurlijke omgeving van het lokale jeugdbeleid is buitengewoon complex (Gilsing
et al. 2000). Gemeenten worden per sector van het rijksbeleid geconfronteerd met
uiteenlopende modellen van decentralisatie, maar worden wel verondersteld deze
regelingen op lokaal niveau af te stemmen. Het is duidelijk dat dit een belemmering
vormt voor lokale beleidsactoren.

Conclusie
Hoe decentraal is het lokale jeugdbeleid nu eigenlijk? Afgaande op de vele landelijke
kaders en regelingen en de invloed daarvan op het lokale beleid kan niet anders
geconcludeerd worden dan dat de centrale overheid een zeer stevige vinger in de pap
heeft. De centrale overheid heeft op het brede terrein van het jeugdbeleid vele ambities,
die soms in samenspraak met (vertegenwoordigers van) lokale overheden worden
geformuleerd, en tracht op zeer verscheidene wijzen deze ambities vorm te laten geven
door gemeenten. Met uitzondering van een beperkt aantal terreinen, zoals het jeugd-
welzijnswerk, wordt de lokale beleidsruimte gedefinieerd door de centrale en in mindere
mate de provinciale (jeugdzorg!) overheid. Door de vele verschillende wijzen waarop
dit gebeurt, bevinden lokale overheden zich in een zeer complexe bestuurlijke omge-
ving. 
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11.6 De toekomst van het lokale jeugdbeleid

De paradox van het decentrale jeugdbeleid
De vele ambities van de centrale overheid op het gebied van jeugdbeleid hebben de
gemeenten in een lastige situatie gemanoeuvreerd. In de complexe bestuurlijke
omgeving waarin zij verkeren, is het een moeilijke opgave de vele ambities waar te
maken. De lasten die het coördineren en afstemmen van de regelingen van en afspraken
met andere overheden met zich meebrengen, drukken zwaar. Een belangrijke uitkomst
van dit onderzoek is dat de door gemeenten gepleegde inspanningen op het gebied van
jeugdbeleid (in ieder geval nog) niet in verhouding lijken te staan tot de opbrengsten.
Een andere belangrijke uitkomst is dat er weinig zicht bestaat op de resultaten van het
lokale jeugdbeleid. De paradox van lokale beleidsvrijheid enerzijds en de ambities van
andere overheden die die vrijheid inperken anderzijds, lijkt hier voor een deel debet
aan te zijn. Dit roept de principiële vraag op hoe verder te gaan in het jeugdbeleid. In
deze slotparagraaf worden drie belangrijke bouwstenen voor de toekomst van het
jeugdbeleid aangedragen, waarmee de complexiteit van het jeugdbeleid kan worden
gereduceerd: een eenduidig sturingsmodel, verdere ontschotting van wet- en regel-
geving van de centrale overheid en versterking van de professionaliteit in de eerste lijn.

Een eenduidig sturingsmodel
Eerder heeft het scp gepleit voor de ontwikkeling van een Agenda voor de jeugd (Roes
et al. 2002). Daarin zouden de verschillende bij het jeugdbeleid betrokken departe-
menten een aantal landelijke doelstellingen gezamenlijk op meetbare wijze moeten
formuleren. Tevens wordt daarin aangegeven op welke wijze de centrale overheid de
lokale overheden financieel en langs andere wegen zal faciliteren om de doelen te
realiseren. Nadrukkelijk geldt dat de kans van slagen van een dergelijk sturingsmodel
gebaat zal zijn bij het door de verschillende overheden gezamenlijk opstellen van de
genoemde agenda voor de jeugd (vgl. rmo (2002); Kwekkeboom et al. (2002); tk
(2002/2003b)). Het draagvlak bij gemeenten voor het realiseren van de ambities uit
de Agenda voor de jeugd zal erdoor vergroot worden. Gemeenten hebben vervolgens
de ruimte om de wijze waarop zij deze doelen denken te realiseren vorm te geven. Er
worden aanvullende afspraken gemaakt over de wijze waarop gemeenten de centrale
overheid informeren over de mate waarin zij de landelijke doelstellingen halen. Dat
biedt de centrale overheid de mogelijkheid doelstellingen waar nodig bij te stellen, en
eventueel gerichte ondersteuning aan gemeenten te bieden, zoals bijvoorbeeld door
voorlichting over good practices. 

Dit onderzoek laat zien dat het bijzonder lastig is om op gemeentelijk niveau iets te
zeggen over de resultaten die in het jeugdbeleid worden behaald. Het zojuist geschetste
sturingsmodel is gebaat bij afspraken tussen rijk en gemeenten over een zogenaamde
kernmonitor lokaal jeugdbeleid. Daarin zouden in ieder geval een (beperkt) aantal voor
de rijksambities cruciale indicatoren moeten zijn opgenomen, die eenduidig zijn
gedefinieerd en die periodiek worden gemeten. Uiteindelijk zullen door een systeem
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van benchmarking ook gemeenten hun voordeel kunnen doen met een dergelijke
kernmonitor. Wellicht is het mogelijk aan te sluiten bij het (reeds lopende) traject dat
moet leiden tot een uniforme jeugdmonitor van de instellingen in de jeugdgezond-
heidszorg (lees: ggd’s en thuiszorginstellingen). Deze monitor beoogt inzicht te
geven in de leefsituatie van de jeugd.

Verdere ontschotting noodzakelijk
Ook zonder een Agenda voor de jeugd is het gewenst de lokale beleidsruimte te opti-
maliseren. Dat vereist dat de bestuurlijke complexiteit die het lokale jeugdbeleid ken-
merkt, wordt gereduceerd. Er is sprake van te veel en te sterk uiteenlopende wet- en
regelgeving waarmee gemeenten te maken hebben. Deze wet- en regelgeving verschilt
per beleidsterrein naar reikwijdte, aard van de opgedragen taken, instrumenten,
instructienormen en verantwoordingsprocedures (Gilsing et al. 2000: 106-107). Dit
maakt het voor gemeenten niet inzichtelijker. Bovendien drukken de coördinatielasten
hoofdzakelijk op gemeenten. Tot slot bemoeilijkt het gemeenten om beschikbare
instrumenten op maat en slagvaardig in te zetten in het lokale jeugdbeleid. Omdat te
weinig rekening wordt gehouden met de overweging dat een aan gemeenten over te
dragen taak ingebed dient te worden in een breder jeugdbeleid, wordt de bestuurs-
kracht van gemeenten beperkt. 

Een voorbeeld daarvan is het voornemen van het kabinet om de middelen voor het
onderwijsachterstandenbeleid weg te halen bij gemeenten en deze rechtstreeks aan
scholen toe te kennen. De mogelijkheden voor gemeenten om het onderwijsachter-
standenbeleid te sturen, nemen daarmee af, wat een negatieve invloed zal hebben op
het vermogen van gemeenten om tot een integrale beleidsvoering in het jeugdbeleid
te komen. Diverse elementen uit het onderwijsachterstandenbeleid zijn immers
belangrijke bouwstenen voor met name het preventieve jeugdbeleid (denk aan voor-
en vroegschoolse educatie, aanpak van het voortijdig schoolverlaten). De lokale
beleidsruimte zal door deze maatregel worden ingeperkt.

De intenties van de Operatie Jong zijn in het kader van het streven naar een eenduidig
sturingsmodel en naar verdere ontschotting als positief te beoordelen. De Operatie
Jong heeft tot doel ‘meer samenhang in het jeugdbeleid tot stand te brengen, knel-
punten op te sporen en aan te pakken en betere onderlinge samenwerking te creëren.
Het gaat er niet om iets nieuws te verzinnen, maar de knelpunten in het bestaande
jeugdbeleid op te lossen’. (Operatie Jong, 2003: 3). In de Operatie Jong werken de
belangrijkste bij het jeugdbeleid betrokken departementen daartoe samen. Vanuit een
duidelijke inhoudelijke prioriteitstelling (de Agenda voor de jeugd) zou nagedacht
moeten worden over de vraag waar regelgeving eenvoudiger kan, waar die gebundeld
moet worden, en waar in het beleid afstemming en samenhang gewenst is. In de
Operatie Jong zou ook aandacht besteed kunnen worden aan de wenselijkheid van de
ontwikkeling van een kernmonitor lokaal jeugdbeleid.
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Reductie bestuurlijke complexiteit door versterking eerste lijn
Een andere bijdrage aan het terugdringen van de bestuurlijke complexiteit zou een
structurele versterking van de eerstelijnsvoorzieningen kunnen zijn, zoals eerder bepleit
door het scp (Gilsing et al. 2000; Roes et al. 2002). Daardoor kan (nog) meer op de
professionaliteit van uitvoerders worden vertrouwd. In het algemeen hebben dergelijke
voorzieningen een grote expertise op het gebied van signalering en doorverwijzing.
Door daar gebruik van te maken wordt het mogelijk het beroep dat gedaan wordt op
netwerken te reduceren en mogelijk te komen tot een afbouw van het aantal netwerken.
Bovendien is het waarschijnlijk dat een versterkte eerste lijn uiteindelijk tot een kosten-
reductie op andere plaatsen zal leiden.

Tot slot, en samenhangend met de versterking van de eerste lijn, is nadere bezinning
op de noodzaak van allerlei samenwerkingsverbanden wenselijk. Het lijkt er nu te vaak
op dat zaken als afstemming, netwerksturing, ketenregie en ketenverantwoordelijkheid
doelen op zich zijn. Het jeugdbeleid zou veel sterker georganiseerd moeten worden
vanuit de gedachte ‘smal als het kan, breed waar het moet’. Het goed doordenken van
de gevolgen van de prioriteitstelling over waar en wanneer partijen moeten samen-
werken, en vooral ook wanneer dit niet noodzakelijk is, zou de bestuurlijke drukte
rond het jeugdbeleid aanzienlijk kunnen doen afnemen. 
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Bijlage A Gebruikte databestanden

Interviews lokaal jeugdbeleid 1998 (ilj 1998)
Ten behoeve van het project Lokaal jeugdbeleid zijn in 74 gemeenten en 4 deelgemeenten

interviews afgenomen over de inhoud van het lokale jeugdbeleid en de participatie van jongeren.

Doelpopulatie nl-gemeenten
Soort onderzoek enquête
Entiteiten gemeenten
Steekproefmethode aselecte steekproef met stratificatie naar sociaal-economische

achterstand (2) en stedelijkheidsklasse (5)
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Uitvoerder veldwerk Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (its)
Veldwerkperiode oktober - december 1998
Verslagperiode 1998
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Berichtgever ambtenaren
Steekproefomvang 8 gemeenten per stratum: 74 gemeenten en 4 deelgemeenten

(één stratum bevat slechts 2 gemeenten)
Respons 71 gemeenten en 3 deelgemeenten

Lokaal jeugdbeleid 2002 (LJB)
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) voert het Sociaal en

Cultureel Planbureau sinds 1998 onderzoek uit naar het jeugdbeleid in Nederlandse gemeenten,

als onderdeel van het onderzoek Lokaal Sociaal Beleid (lsb). De rapportage heeft enerzijds het

doel het lokale jeugdbeleid te volgen (monitorfunctie) en anderzijds te komen tot een evaluatie

van het beleid. Bij dit laatste doel gaat het om de relatie tussen het gevoerde beleid en de uit-

komsten van het beleid. Belangrijke vragen in dit onderzoek zijn, hoe gemeenten hun jeugdbeleid

inhoud en vorm geven, en hoe deze aspecten samenhangen met resultaten die geboekt worden.

Om inzicht in deze materie te krijgen zijn verschillende vragenlijsten uitgezet onder verschil-

lende groeperingen.

Doelpopulatie nl-gemeenten
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid gemeente
Entiteiten gemeenten
Steekproefkader gemeenten uit het ilj-onderzoek (‘Interviews lokaal jeugdbe-

leid’) uit 1998
Steekproefmethode volledige steekproefkader: alle gemeenten die in ilj98 zijn

benaderd minus 2 door herindeling
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
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LJB-ambtenaren 2002 
Aan ambtenaren uit de onderzoeksgemeenten zijn vragen gesteld over de inhoud van het lokale

jeugdbeleid en de participatie van jongeren. De vragen richtten zich op de beleidsinhoud, het

beleidsproces en met name op de sturende rol van de gemeente.

Berichtgever gemeenteambtenaren

Verzamelmethode schriftelijke vragenlijst

Uitvoerder veldwerk Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (its)

Veldwerkperiode april - juli 2002

Steekproefomvang 72 gemeenten

Respons 60 gemeenten (83%)

LJB-instellingen 2002
In elke onderzoeksgemeente zijn maximaal tien instellingen benaderd waarvan verondersteld

kon worden dat ze bij het jeugdbeleid betrokken waren. Aan de instellingen werden vragen

voorgelegd over het beleidsproces (de wijze waarop de instelling bij het lokaal jeugdbeleid

betrokken is) en over de beoordeling van verschillende aspecten van het jeugdbeleid.

Berichtgever vertegenwoordigers van uitvoerende instellingen

Verzamelmethode schriftelijke vragenlijst

Uitvoerder veldwerk Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (its)

Veldwerkperiode april - augustus 2002

Steekproefomvang 682 instellingen

Respons 371 instellingen (55%)

LJB-Jongereninspectieteams 2002
In negen onderzoeksgemeenten die betrokken zijn bij het kwalitatieve onderzoek zijn jongeren-

inspectieteams (jit’s) ingezet om de jongeren zelf een oordeel te laten vellen over het lokale

jeugdbeleid. De jit-leden hebben in iedere gemeente circa zestig interviews met andere jongeren

gehouden.

Respons 504 jongeren uit 9 gemeenten

LJB-kengetallen 2002
Het Instituut voor sociologisch-economisch onderzoek (iseo) van de Erasmus Universiteit in

Rotterdam heeft in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) uit verschillende

bronnen kengetallen over het lokaal jeugdbeleid verzameld.

Veldwerkperiode maart - november 2002

Nota’s lokaal jeugdbeleid 1998
Documentanalyse op enkele concrete punten van de voor het jeugdbeleid relevante en beschikbare

beleidsdocumenten.
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Nota’s jeugdbeleid 2002
Documentanalyse op enkele concrete punten van de voor het jeugdbeleid relevante en beschikbare

beleidsdocumenten. In 2002 is deze analyse alleen uitgevoerd voor de 36 gemeenten die sinds

1998 nieuwe, voor het jeugdbeleid relevante kader- of strategische nota’s hebben uitgebracht.

Voor de andere gemeenten zijn de resultaten van 1998 gebruikt.
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