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VOORWOORD

De Tweede Kamer heeft op 7 december 1999 de motie-De Cloe aanvaard waarin de
regering wordt gevraagd met een experimenteerwet voor de grote steden op het terrein
van het jeugdbeleid te komen. In de motie werd geconstateerd dat de voorgenomen
versterking van de sociale infrastructuur in de grote steden achterblijft bij de doelstel-
lingen van het Kabinet. Om die reden achtte de Tweede Kamer wettelijke maatregelen
noodzakelijk.
In zijn reactie heeft het Kabinet laten weten eerst een onderzoek te willen doen naar
het voorkomen van bestuurlijke knelpunten om te zien of er voldoende aanleiding
bestaat voor het treffen van wettelijke maatregelen. Het Kabinet heeft het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd daarnaar onderzoek te doen. 
Dit rapport bevat het verslag van dit inventariserend onderzoek. Het is verricht in
opdracht van de minister voor Grote steden- en Integratiebeleid. Hij heeft namens het
kabinet het SCP gevraagd na te gaan welke belemmeringen de grote steden ervaren bij
de invulling van de regierol, gericht op het realiseren van een samenhangend lokaal
jeugdbeleid. Dit verzoek had de instemming van de besturen van de 25 steden die 
participeren in het grotestedenbeleid. 

Het SCP heeft op verschillende manieren informatie verzameld over de bestuurlijke
knelpunten, die de gemeenten direct of indirect ervaren vanwege rijksbeleid.
In deel I van het rapport hebben we de zeer vele beleidsdocumenten van het rijk door-
gelicht op doelstellingen en instrumenten voor gemeenten en zijn de meerjaren-
ontwikkelingsplannen van de steden geanalyseerd. Voorts zijn in zes gemeenten
interviews gehouden met bestuurders en groepsgesprekken gevoerd met vertegen-
woordigers van de vele organisaties die het lokaal jeugdbeleid uitvoeren. Er is een
apart gesprek geweest met jongerenorganisaties. Deze inventarisaties en gesprekken
hebben een schat aan gegevens opgeleverd over de knelpunten die bestuurders en
instellingen ondervinden bij de uitvoering van de beleidsvoornemens die zij vaak
gezamenlijk hebben vastgesteld. 

In deel II zijn de resultaten van dit empirische onderzoek opgenomen, geordend in
vijf thematische hoofdstukken: Gezondheid en welzijn, Sluitende aanpak 0-6-jarigen,
Brede school en onderwijsachterstand, Sluitende aanpak onderwijs-arbeidsmarkt,
Jeugd en veiligheid en Maatschappelijke participatie. Op al deze terreinen streven
gemeenten via netwerksturing naar een vraaggericht en samenhangend beleid. 

In deel III heeft het SCP op basis van de beschikbare kennis de gesignaleerde knel-
punten geëvalueerd. We hebben juridische, instrumentele, beleidsmatige en uit-
voeringsknelpunten kunnen onderscheiden. De samenvattende conclusies zijn op-
genomen in paragraaf 10.8 en de aanbevelingen in paragraaf 10.9. Hoofdboodschap
is, dat het rijk enkele juridische knelpunten wel via verandering van wet- en regel-
geving kan wegnemen, maar dat de meeste bestuurlijke knelpunten via aanpassing
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van beleid en uitvoering moeten worden opgelost. Hoofdstuk 11 van het rapport
neemt wat afstand van de concrete knelpunten; het bevat een bestuurskundige
beschouwing over decentralisatiestrategieën van het rijk en netwerksturing door
gemeenten. Hoofdlijn is hier: stroomlijn de decentralisatie, geef ruimte aan het uit-
voerende niveau en houd de vele netwerken hanteerbaar. 

Het onderzoek moest binnen enkele maanden worden uitgevoerd. Dit was, ondanks de
vakantieperiode die erin viel, mede mogelijk, omdat het SGBO te Den Haag en het
ITS te Nijmegen bereid waren op korte termijn hun medewerking aan het onderzoek
te verlenen. Het SCP bedankt zijn gesprekspartners op landelijk en lokaal niveau voor
de informatie, die zij de onderzoekers hebben verschaft. Daarnaast worden de SCP-
medewerkers Karin Wittebrood en Cees van Schouwenburg bedankt voor hun bijdrage
aan een onderdeel van het onderzoek. 
Tot slot zij vermeld, dat het onderzoek veel voordeel heeft gehad van de begeleiding
door een commissie onder voorzitterschap van drs. J.W. Holtslag, destijds Directeur-
Generaal Openbaar bestuur. 

Prof. dr. P. Schnabel
Directeur SCP
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DEEL I HET ONDERZOEK

1 AANLEIDING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

1.1 Inleiding 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft op verzoek van het kabinet onder-
zoek verricht naar de bestuurlijke aspecten van het jeugdbeleid in de grote steden. Het
kabinet is in het bijzonder geïnteresseerd in de belemmeringen die gemeenten ervaren
bij het regisseren van een samenhangend lokaal jeugdbeleid. Het verzoek aan het SCP
bestond uit de volgende onderdelen: 
1. beschrijving en analyse van de bestuurlijke knelpunten die gemeenten ervaren bij

het invullen van hun rol van regisseur, in het bijzonder van belemmeringen die
gelegen zijn in wet- en regelgeving;

2. empirische toetsing van de gedefinieerde knelpunten in de lokale bestuurspraktijk;
3. evaluatie van de gevonden knelpunten en formulering van beleidsaanbevelingen op

basis van de uitgevoerde toetsing. 
De opdracht aan het SCP is vastgelegd in een brief aan de Tweede Kamer de dato 
8 februari 2000 (GSIB/IR2000/u544434). Namens het kabinet heeft de minister van
Grotesteden- en Integratiebeleid, Van Boxtel, vervolgens het SCP op 3 mei gevraagd
het onderzoek uit te voeren.
Het voorliggende rapport bevat de bevindingen van het onderzoek.

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de vraagstelling en de gebruikte
onderzoeksmethode toegelicht.
Hoofdstuk 2 gaat nader in op de regierol van het lokale bestuur. Aangegeven wordt
vanuit welke bestuurstheoretische invalshoek naar het lokale bestuur is gekeken,
welke betekenis kan worden toegekend aan het begrip 'sturing', in welke bestuurlijke
context gemeenten opereren, en tot slot op welke wijze knelpunten geïdentificeerd
kunnen worden.
In de hoofdstukken 3 tot en met 9 worden de bevindingen gepresenteerd. Voor de
diverse beleidssectoren komt allereerst een korte schets van het landelijke beleid aan
bod, dan van het lokale beleid, en vervolgens worden de knelpunten geïnventariseerd.
In hoofdstuk 10 worden deze knelpunten geanalyseerd en geëvalueerd.
Hoofdstuk 11 bevat conclusies en geeft aan in welke richting oplossingen mogelijk
zijn.

1.2 Problemen van jongeren
Nederland telt thans bijna 4,8 miljoen jongeren tot 25 jaar. Zij maken daarmee onge-
veer 30% van de bevolking uit. Met het overgrote deel van hen, zo'n 85% à 90% gaat
het goed. Met de rest, ongeveer 600.000 jongeren, gaat het minder of helemaal niet
goed: hebben problemen thuis, leren slecht, hebben de verkeerde vrienden,
veroorzaken overlast en dergelijke. Over de jaren heen laten de meeste probleemgedra-
gingen geen opvallende stijging zien behalve het (overmatige) gebruik van alcohol en
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illegale drugs. Overigens neemt het drugsgebruik sinds 1996 af. Van de groep kwets-
bare jongeren zijn de belangrijkste kenmerken dat zij vooral in de grote steden zijn te
vinden, over het algemeen laag zijn opgeleid en vaak tot een etnische minderheid
behoren. Van de jeugd in Nederland is 15% van allochtone afkomst, wat neerkomt op
zo'n 650.000 jongeren. Van de autochtone bevolking is nog geen 30% jonger dan 25
jaar, van de Marokkaanse en Turkse bevolking is dat iets meer dan de helft. Bijna
60% van de allochtonen tot 25 jaar is in Nederland geboren (Keuzenkamp en
Wittebrood 20001).

Voor het structureren van de problemen waar jongeren mee te maken hebben, is aan-
gesloten bij het Bestuursakkoord nieuwe stijl 'Jeugdbeleid in ba(la)ns' (BANS).
Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende zes leefgebieden: gezin,
gezondheid en welbevinden, onderwijs, betaalde arbeid/werk, vrije tijd, en veiligheid.
Deze indeling heeft als voordeel dat zij zich gemakkelijk laat relateren aan het beleid
dat gevoerd wordt. Dit is echter tegelijkertijd ook een nadeel. Hierdoor wordt namelijk
aangesloten bij de verkokering van het beleid, waardoor de wisselwerking die bestaat
tussen de leefgebieden, niet of slechts in beperkte mate aan de orde komt. Het is
belangrijk met dit nadeel rekening te houden.
Voor de indeling van dit rapport is aangesloten bij de doorstartconvenants die het rijk
en de grote steden hebben afgesloten. De volgende domeinen worden onderscheiden:
gezondheid en welzijn, sluitende aanpak voor 0-6-jarigen, Brede school en onderwijs-
achterstand, sluitende aanpak onderwijs-arbeidsmarkt, jeugd en veiligheid, en maat-
schappelijke participatie. Voor deze gebieden worden de knelpunten geïnventariseerd,
geanalyseerd en geëvalueerd.

1.3 Vraagstelling
De Tweede Kamer heeft moties aangenomen van respectievelijk Van Heemst en 
De Cloe, waarin zij onder meer vragen de mogelijkheden te verkennen van een
experimentele wet voor het jeugdbeleid in de grote stad. In dit licht is het lokale
bestuursniveau als vertrekpunt voor het onderzoek genomen.
De gemeente voert een jeugdbeleid binnen een wettelijk kader, heeft daartoe instru-
menten tot haar beschikking, van zichzelf of door het rijk aangereikt, en voert dat
beleid in samenspraak met instellingen uit. Die rol van de gemeente en haar bestuurlijke
context vormen het object van onderzoek. 
Een consequentie van deze optiek is dat delen van het jeugdbeleid waarvoor andere
overheden meer of primair verantwoordelijk zijn, grotendeels buiten beeld blijven.
Het jeugdbeleid van provincies, bijvoorbeeld, komt slechts in beeld wanneer op lokaal
niveau daarop wordt gestuit. Er is dus niet afzonderlijk onderzoek verricht naar het
beleid van centrale en provinciale overheden voor jeugd en jongeren.
In de praktijk van de lokale beleidsvoering kunnen knelpunten optreden en belemme-
ringen ontstaan. Het onderzoek richt zich op het signaleren hiervan. De cruciale vraag
is dan: wat is de aard van de belemmering en waar komt die vandaan?
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Om het effect van de belemmeringen te kunnen beoordelen, moeten ze nader worden
getoetst. Die toetsing geschiedt aan de hand van het bestuursparadigma (inhoud van
het beleid, doelstellingen/visie, sturingsambitie, instrumentarium van zowel rijk als
gemeente), de structuur en het functioneren van het lokale beleidsnetwerk alsmede de
invloed van de bestuurlijke context. 
De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 
- Wat is het bestuursparadigma van het jeugdbeleid als geheel: beleidsvisie, sturings-

ambities, doelstellingen en instrumenten van zowel rijk als gemeente?
- Wat is de inhoud van het lokale jeugdbeleid, zoals vastgelegd in de gemeentelijke

meerjarenontwikkelingsplannen (hierna af te korten tot MOP's) en landelijke
beleidskaders?

- Over welke bevoegdheden en bestuurlijke instrumenten beschikt de gemeente
krachtens de huidige wet- en regelgeving om deze plannen te (doen) realiseren?

- Welke knelpunten ondervinden c.q. denken de gemeenten en andere participanten
in het gemeentelijke jeugdbeleid te ondervinden bij de uitvoering van het voor-
genomen beleid?

- In hoeverre zijn deze knelpunten te wijten aan het bestuursparadigma, het beleids-
netwerk of de bestuurlijke context? Welke rol speelt de vigerende wet- en regel-
geving hierin?

- Zijn er alternatieven beschikbaar om de ervaren knelpunten op te lossen?

Voor de reikwijdte van het onderzoek geldt het volgende. De moties Van Heemst en
De Cloe hebben betrekking op de invulling van de sociale infrastructuur, in het bij-
zonder ten behoeve van de jeugd. Binnen de reikwijdte van het onderzoek is ook aan-
dacht besteed aan de veilige school (de motie van Lambrechts). Het jeugdbeleid
omvat:
- voorwaardescheppend beleid voor gezinnen en jeugdigen;
- algemene voorzieningen in de sfeer van gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, 

cultuur en recreatie;
- gespecialiseerde jeugdvoorzieningen; en 
- specifieke projecten gericht op bijzondere doelgroepen of problemen.
Dit samenstel van voorzieningen heeft tot doel ouders te ondersteunen bij de opvoeding,
een optimale ontwikkeling van de jeugdigen te bevorderen, tijdig problemen te signa-
leren en te voorkomen, jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, te onder-
steunen en te begeleiden, en kinderen te beschermen tegen externe bedreigingen via
dwingende overheidsinterventie. De feitelijke reikwijdte van het onderzoek zal mede
worden bepaald door de plannen die gemeenten hebben ontwikkeld. 
Bij het onderzoek is de brief betrokken van de G-21 aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 19 april 2000, waarin zij een
aantal knelpunten in het jeugdbeleid noemen. Deze knelpunten zijn, voorzover deze
passen binnen de onderzoeksopdracht, in de analyse en evaluatie meegenomen. 
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1.4 Opzet van het onderzoek
De eerste stap in de voorbereiding van het onderzoek bestond uit een analyse van de
inhoud van de MOP's: welke initiatieven nemen gemeenten rond de zes domeinen die
in paragraaf 1.2 zijn aangeduid. Op deze wijze wordt ordening aangebracht in de
veelheid van beleidsvoornemens en projecten.
De analyse van het voorgenomen lokale beleid op de onderscheiden domeinen levert
een kenschets van de:
- gekozen domeinen en specifieke groepen (breedte van het jeugdbeleid);
- aard van de doelstellingen (algemeen/sectoraal, kwalitatief/kwantitatief);
- betrokken (beleids)actoren, voorzieningen, activiteiten en projecten;
- mate van integraliteit (gezamenlijke doelstellingen, afstemming activiteiten, 

structurele samenwerking);
- de bestuursinstrumenten van gemeenten;
- aard van de medewerking die wordt verwacht van andere actoren;
- verwachte prestaties en effecten. 
Het SCP heeft in deze fase ook zes wethouders van grote steden, die verantwoordelijk
zijn voor het jeugdbeleid in hun stad, geïnterviewd over de naar hun oordeel belang-
rijkste knelpunten.

De tweede stap omvat een inventarisatie van de landelijke wet- en regelgeving en
beleidsinitiatieven die relevant zijn voor de uitvoering van het lokale beleid op de
onderscheiden domeinen. Het gaat er primair om te achterhalen op welke gebieden
van het jeugdbeleid en voor welke problemen van rijkswege maatregelen zijn genomen,
welke doelstellingen op de verschillende terreinen worden nagestreefd, welke sturings-
instrumenten ten aanzien van gemeenten, provincies en instellingen worden ingezet, over
welke bevoegdheden gemeenten krachtens de rijksregelgeving kunnen beschikken om
het beleid (mede) te realiseren en welke concrete prestaties worden verwacht.
Bij deze inventarisatie is niet alleen aandacht besteed aan doelstellingen en wet- en
regelgeving op de afzonderlijke terreinen, maar ook, en vooral, aan de samenhang in
het jeugdbeleid. Thema's als vraaggericht werken, integraal beleid (intersectorale en
longitudinale afstemming of ketenbenadering), maatwerk en jeugdparticipatie hebben
eveneens aandacht gekregen. Het SCP heeft samengewerkt met het onderzoeksbureau
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het SGBO om tot deze inventarisatie
van landelijk beleid en wet- en regelgeving te komen. Zodoende is de medewerking
verkregen van deskundigen die deel uitmaken van het VNG-projectbureau Lokaal
Jeugdbeleid.
Behalve naar de bestaande wet- en regelgeving is er gekeken naar een groot aantal
landelijke beleidsprojecten die thans in uitvoering zijn of waarvoor het voornemen
bestaat ze op korte termijn ter hand te nemen. De belangrijkste zijn:
- lokaal preventief jeugdbeleid
- herinrichting jeugdgezondheidszorg
- ontwikkeling Wet basisvoorziening kinderopvang
- uitbreiding kinderopvang
- voor- en vroegschoolse educatie 
- gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
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- herinrichting speciaal onderwijs (Weer Samen Naar School (WSNS) en expertise-
centra)

- Brede school
- bestrijding van voortijdig school verlaten (Regionale meet- en coördinatiefunctie

(RMC's))
- herstructurering jeugdzorg
- implementatie van Wet integratie werkzoekenden
- projecten ter bestrijding van jeugdcriminaliteit.

De resultaten van deze inventarisaties en analyses zijn met elkaar geconfronteerd om
een helder beeld te krijgen van het lokale jeugdbeleid en de in te zetten bestuursins-
trumenten. Bezien is of en in hoeverre gemeenten aansluiten bij het landelijke beleid
en de door het rijk geëntameerde beleidsinnovaties. 

1.4.1 Fase 1: Inventarisatie van knelpunten
De opsporing van de knelpunten is een iteratief proces. De confrontatie tussen enerzijds
de sturingsambities en de in de plannen vastgelegde doeleinden van beleid en anderzijds
de beschikbare sturingsinstrumenten levert een eerste indicatie op van knelpunten. Bij
deze exercitie zijn ook de belangrijkste voorgenomen beleidsveranderingen betrokken.
Deze eerste fase van het onderzoek is afgesloten met een voorlopige rapportage over
de gesignaleerde knelpunten. Deze knelpunten zijn gegroepeerd naar domeinen en
bestuurlijk gekarakteriseerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar beleid voor
jeugd jonger dan 12 jaar en beleid voor jongeren van 12 jaar en ouder.

1.4.2 Fase 2: Empirische toetsing en beoordeling van knelpunten
De tweede fase van het onderzoek bestond uit de empirische toetsing van de knelpunten.
Deze heeft plaatsgevonden in zes gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Arnhem, Almelo en Dordrecht) waarvan ook de MOP's zijn geanalyseerd en de wet-
houders zijn geïnterviewd.
Op basis van de voorlopige rapportage uit de eerste fase is een notitie met knelpunten
opgesteld die als gespreksstof heeft gediend voor de discussie in de zes gemeenten.
Per gemeente zijn er twee gespreksgroepen samengesteld, een voor de problematiek
van kinderen beneden 12 jaar en een voor kinderen van 12 jaar en ouder. De deelnemers
waren vertegenwoordigers van instellingen op het terrein van onderwijs, gezondheids-
zorg, hulpverlening, welzijn alsmede politieambtenaren en gemeenteambtenaren die
nauw betrokken zijn bij het jeugdbeleid. 
De centrale vraag was of de geïnventariseerde knelpunten in de praktijk inderdaad
voorkomen en welke andere knelpunten zich voordoen. Vervolgens ging het erom de
ernst ervan vast te stellen, de oorzaken op te sporen en na te gaan, welke oplossingen
in de praktijk worden gevonden of op welke wijze de problemen worden omzeild.
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Het belangrijkste voordeel van deze manier van doen is dat de diverse betrokkenen
geconfronteerd worden met de uitkomsten van een 'papieren' analyse, daarop vanuit
hun praktische ervaring met elkaar in discussie gaan, en de verschillende percepties
van de werkelijkheid tegen elkaar afgezet worden. Gezien de onderzoeksvraag is deze
werkwijze voor kwalitatief onderzoek bij uitstek geschikt.
Het SCP heeft het Instituut voor Sociale Wetenschappen (ITS) te Nijmegen ingeschakeld
voor de organisatie en de discussies van de gespreksgroepen. In de zes gemeenten zijn
in totaal twaalf gesprekken gevoerd. Aangezien het niet goed gelukt is om in de des-
betreffende gemeenten jongeren of hun vertegenwoordigers aan de gesprekken te
laten deelnemen, heeft het SCP met vertegenwoordigers van een aantal landelijke
jeugdorganisaties apart gesproken over de geïnventariseerde knelpunten.

1.4.3 Fase 3: Evaluatie
De derde en laatste fase van het onderzoek omvat een beschrijving en analyse van de
resultaten van de empirische toetsing. De gegevens uit het SGBO-onderzoek, de
informatie uit de MOP's, de interviews met de zes wethouders, de resultaten van de
twaalf gevoerde gesprekken in zes grote steden, en de informatie uit het gesprek met
vertegenwoordigers van enkele jongerenorganisaties vormen hiervoor de basis.
De resultaten zijn geconfronteerd met de inzichten die in de eerste fase waren verkregen.
De achtergronden en oorzaken van de knelpunten zijn geanalyseerd. Daarbij was het
belangrijk de resultaten per domein te vergelijken om te bezien of de ervaren knel-
punten daadwerkelijk uit regelgeving voortkomen of samenhangen met andere
bestuurlijke factoren. Tenslotte zijn op basis van de verworven inzichten, voorzover
mogelijk, aanbevelingen opgesteld voor de wijze waarop de knelpunten kunnen worden
opgelost.

Tot slot zij vermeld dat het onderzoek is begeleid door een commissie onder voor-
zitterschap van het ministerie van BZK in de persoon van de DG-Openbaar bestuur.
De commissie bestond uit vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie,
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport alsmede vier vertegenwoordigers namens de G-25
en een bestuurskundige van de Erasmus Universiteit. De Commissie is vier keer bijeen
geweest.

8 AANLEIDING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK



2 DE REGIEROL VAN DE GEMEENTE: BELEID EN NETWERKSTURING

2.1 Inleiding
De focus van dit onderzoek ligt op het lokale bestuursniveau: gemeenten ontwikkelen
beleid ten behoeve van de jeugd in het algemeen en ten behoeve van jongeren die
problemen hebben en/of veroorzaken, in het bijzonder. De vraag die het onderzoek
moet beantwoorden, is in hoeverre gemeenten belemmeringen ondervinden bij de
ontwikkeling en uitvoering van dat beleid. 
In dit hoofdstuk wordt de redenering van het onderzoek nader uitgewerkt en worden
de centrale begrippen omschreven. Wat wordt bedoeld met de gemeente als regisseur,
hoe kan het begrip 'sturing' nader geoperationaliseerd worden en op welke wijze is
het in het onderzoek toegepast? In het verlengde ervan volgt een typologie van knel-
punten.

2.2 Algemeen-bestuurlijke context
Het rijk heeft in de laatste jaren relatief hoge ambities voor de sturing van het jeugd-
beleid ontwikkeld. Deze worden voor een aanzienlijk deel doorgeschoven naar de
gemeente, "overigens zonder dat daartoe de positie van de gemeente in het constitu-
tionele bestel van het binnenlands bestuur is aangepast" (Hupe en Klijn 1997: 261).
Zij heeft in de afgelopen jaren diverse bevoegdheden en taken op het terrein van
jeugdbeleid geheel of gedeeltelijk overgedragen gekregen, variërend van kinder-
opvang en onderwijsachterstandenbeleid tot het jeugdwerkgarantieplan. Daarnaast
zijn er belangrijke herstructureringen in de jeugdzorg in uitvoering, die consequenties
hebben voor het gemeentelijk beleid. Op andere terreinen wordt zij geconfronteerd
met relatief autonome instellingen, die op rijksniveau worden aangestuurd, maar wel
rechtstreeks van belang zijn voor het gemeentelijk jeugdbeleid, bijvoorbeeld
HALTbureaus en thuiszorginstellingen (consultatiebureaus). Hupe en Klijn (1997:
25) waarschuwen in dit verband voor de zogenoemde decentralisatieval: "(...) de
veronderstelling dat sturingstekorten automatisch worden vermeden door sturings-
ambities op rijksniveau op de gemeente te projecteren. Ook de gemeente is niet a
priori de rationele publieke actor die dwingend ervoor kan zorgen dat aan de voor-
waarden voor effectieve directe sturing wordt voldaan."

In de afgelopen jaren is vanuit de verschillende beleidssectoren een groot aantal initia-
tieven genomen om het jeugdbeleid te vernieuwen. Uit diverse beleidsinitiatieven
blijkt, dat gemeenten en rijk nieuwe bestuursvormen willen ontwikkelen om samenhang
te brengen in het jeugdbeleid en om het geheel van instellingen aan te sturen. Het
grotestedenbeleid (GSB) en het bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS) zijn de
bestuurlijke kaders, waarin een en ander is vastgelegd. 
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In dit verband spreekt het rijk over de regisseursrol van de gemeente. De vraag is wat
deze regisseursrol theoretisch en praktisch inhoudt.

2.3 Netwerken en netwerksturing
De regierol van de gemeente "heeft betrekking op situaties waarbij het gemeentebestuur
op grond van hogere regelgeving of op basis van een autonome politieke taakstelling
de verantwoordelijkheid heeft voor de totstandkoming van een bepaald beleid, maar
voor de totstandkoming van dit beleid afhankelijk is van de medewerking van een of
meer andere actoren. 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 rechtsstaat trachten de totstandkoming van het
betreffende beleid te bevorderen" (Denters et al. 1999: 242).
In een rapport voor de Projectgroep Ontwikkeling Lokaal Preventief Jeugdbeleid gaan
Hupe en Klijn (1997) uitgebreid in op de positie van de gemeente in het lokale jeugd-
beleid. Zij onderscheiden drie bestuursparadigmata, die ieder, afhankelijk van de
vraag hoe het beleidsnetwerk eruit ziet, het meest geschikt kunnen zijn:
1. hiërarchisch bestuursparadigma: er is sprake van één dominante, sturende actor die

verantwoordelijk is voor de coördinatie en doelformulering en die de uitvoering
van het geformuleerde beleid controleert;

2. marktgericht bestuursparadigma: er is geen dominante actor, coördinatie vindt
plaats door een 'invisible hand', beleid is de optelsom van beslissingen van afzonder-
lijke actoren, waarbij zelfsturing een belangrijk uitgangspunt vormt;

3. politiek-maatschappelijk bestuursparadigma: er is sprake van strategische interactie
tussen actoren, doelen worden binnen bepaalde bestuurlijke kaders 'bottom-up'
bepaald, beleid is derhalve het resultaat van gestuurde interactie.

De kenmerken van het beleidsnetwerk die van invloed zijn op de geschiktheid van
deze paradigmata, zijn:
- de variëteit aan actoren van wier medewerking de gemeente afhankelijk is;
- de verscheidenheid aan bestuurlijke regimes waarmee de verschillende actoren te

maken hebben;
- de machtsongelijkheid tussen de verschillende actoren;
- de mate waarin de ambities van de actoren gericht zijn op collectieve doeleinden. 
Een grote variëteit aan actoren, een grote verscheidenheid aan bestuurlijke regimes,
een geringe machtsongelijkheid tussen actoren en een geringe gerichtheid op collectieve
ambities beperken de sturingsmogelijkheden en daarmee mogelijkerwijs de gemeente-
lijke sturingsambitie. Eén kenmerk is beslissend voor de vraag of het hiërarchische of
het politiek-maatschappelijke bestuursparadigma het meest geschikt is: de verscheiden-
heid aan bestuurlijke regimes. 
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Met bestuurlijk regime doelen Hupe en Klijn (1997: 21) op "de samenhang (...) van
enerzijds de relaties van een organisatie met haar externe omgeving (bijvoorbeeld
bestaande wet- en regelgeving), en anderzijds de structuur, cultuur en werkwijze,
waarmee die organisatie haar taken vervult".3 Gezien de grote verscheidenheid aan
bestuurlijke regimes waarin voor het jeugdbeleid relevante actoren zich bevinden4,
typeren Hupe en Klijn het politiek-maatschappelijke bestuursparadigma als het meest
geschikt voor het lokale jeugdbeleid. In dit paradigma wordt rekening gehouden met
de eerder toe- dan afnemende bestuurlijke complexiteit, maar is bovendien plaats voor
relatief hoge sturingsambities. In dit paradigma is de rol van de overheid te omschrijven
als regisseur: de gemeente nodigt uit tot deelname, formuleert gemeenschappelijke
doelen, stemt verkokerde uitvoeringsbeslissingen op elkaar af en tracht te komen tot
overeenstemming over prestatieafspraken.

Als we tot een typologie van gemeentelijke sturingsambities willen komen, dienen
deze gesitueerd te worden binnen de drie geschetste bestuursparadigmata. Er worden
vier ideaaltypische gemeentelijke sturingsambities onderscheiden, die gebaseerd zijn
op de mate van doelstellend gedrag van de gemeente en de mate van interactie met
het veld. De mate van doelstellend gedrag varieert al naar gelang de specificatie van
de inhoud van het beleid; de mate van interactie varieert al naar gelang het veld van
instellingen dat wordt betrokken in de beleidsvoering. Onderscheiden worden: 
1. dirigistische sturingsambitie: de gemeente stuurt 'top-down', bepaalt eenzijdig de

doelstellingen en middelen en ziet nauwgezet toe op de uitvoering;
2. materiële sturingsambitie: de gemeente stuurt primair op inhoud, is resultaatgericht

en hecht veel waarde aan de (maatschappelijke) effectiviteit van haar beleid;
3. procesmatige sturingsambitie: de gemeente stuurt primair het beleidsproces en

hecht veel waarde aan het bereiken van consensus onder relevante actoren; belang-
rijker is dat er overeenstemming wordt bereikt dan waarover overeenstemming
wordt bereikt;

4. procedurele sturingsambitie: de gemeente stuurt primair op het faciliteren van het
werk in uitvoering en hecht veel waarde aan het creëren van adequate voorwaarden
waaronder instellingen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

De dirigistische sturingsambitie komt voort uit het hiërarchische bestuursparadigma.
De gemeente is planner en laat weinig beleidsvrijheid aan de uitvoerende actoren. De
tweede en derde sturingsambitie zijn te zien als verfijningen van het politiek-
maatschappelijk bestuursparadigma. 
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Het definiërende verschil tussen de materiële en procesmatige ambitie is de mate
waarin de gemeente als doelstellende actor optreedt; met andere woorden, de mate
waarin de bestuurlijke kaders waarbinnen het beleid vorm moet krijgen, zijn uitgewerkt
door de gemeente.5 Bij de materiële sturingsambitie zijn de bestuurlijke kaders ver-
gaand uitgewerkt, terwijl dit bij de procesmatige ambitie veel minder het geval is. De
vierde ideaaltypische 
sturingsambitie is te situeren in het marktgerichte bestuursparadigma. Het gedrag van
de gemeente is niet doelstellend, maar veel meer gericht op facilitering van de zelf-
sturing van de beleidsactoren.
Een belangrijk element in de sturingsambitie van de gemeente is derhalve de mate
waarin zij doelstellend is in haar rol als netwerkmanager. Wil een gemeente succesvol
zijn in haar doelstellende gedrag, dat wil zeggen, wil de gemeente dat haar beleids-
voorstellen in grote lijnen door andere actoren worden gedeeld, dan is het van belang
dat zij over een adequate beleidstheorie, of meer in het algemeen een uitgewerkte
beleidsvisie beschikt (Klijn en Teisman 1992: 446). Een beleidsvisie is vooral aan te
merken als een belangrijk beleidsinstrument indien gemeenten kiezen voor een materiële
sturingsambitie.
In het politiek-maatschappelijke bestuursparadigma passen in het algemeen sturings-
instrumenten die als meerzijdig zijn te typeren (Hupe en Klijn 1997: 32-33). Deze
instrumenten "veronderstellen overeenstemming tussen de sturende actor en de actor
of doelgroep waarop het instrument zich richt". Dit in tegenstelling tot eenzijdige 
sturingsinstrumenten die uitgaan van een hiërarchische relatie en door de sturende
actor eenzijdig ingezet kunnen worden. Voorbeelden van meerzijdige sturingsinstru-
menten zijn convenants of contracten, outputafspraken en afspraken over doelstellingen.

In het openbaar bestuur is een aantal veranderingen opgetreden als gevolg van maat-
schappelijke veranderingen (Denters et al. 1999: 26-27). Een daarvan is de procedu-
ralisering van het openbaar bestuur, wat verwijst naar veranderende sturingsambities.
De nadruk zou nu minder op dirigistische en materiële sturing (gemeente als willende
partij) liggen en sturingspogingen lijken zich meer te richten op de randvoorwaarden
waarbinnen materiële keuzen worden gemaakt: procedurele of procesmatige sturing
(Denters et al. 1999: 27). 
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6 E.H. Klijn en G. Teisman. Besluitvorming in beleidsnetwerken: Een theoretische beschouwing
over het analyseren en verbeteren van beleidsprocessen in complexe beleidsstelsels. In:
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De vervlechtingstheorie van Scharpf7 tracht een verklaring te geven van het beperkte
vermogen van overheden om maatschappelijke en bestuurlijke problemen op te lossen.
Politiek is over het algemeen reactief van karakter: gericht op de korte termijn en zich
aanpassend aan de omgeving. Politieke systemen zijn niet in staat een actieve politiek
te voeren, dat wil zeggen, een politiek waarin complexe problemen samenhangend
worden aangepakt, met aandacht voor de lange termijn en met effectieve sturing van
sociaal-economische processen. Een van de oorzaken daarvan is de organisatorische
en politieke vervlechting tussen actoren: zij zijn wederzijds afhankelijk, coördinatie of
goedkeuring van beslissingen vergt (bijna) unanieme besluitvorming, bemoeilijkt door
de spanning tussen individuele en gemeenschappelijke belangen, en er is sprake van
een 'institutionele val'. Daarmee wordt gedoeld op het idee dat impasses in besluit-
vorming haast onvermijdelijk zijn, omdat tot wijziging van niet-voldoende functionerende
besluitvormingsstructuren besloten moet worden door diezelfde structuren.
De literatuur over netwerkmanagement draagt verschillende oplossingen aan voor wat
Scharpf als politieke vervlechting omschrijft. Als strategie voor het hanteren van de
situatie van wederzijdse afhankelijkheid noemen Klijn en Teisman (1992: 42-43) de
selectieve activering van bepaalde actoren. Het aantal actoren in een netwerk is vaak
groter dan strikt noodzakelijk om bepaalde doelen te realiseren. Door de strikt nood-
zakelijke actoren voor een specifiek doel te activeren, wordt het aantal wederzijdse
afhankelijkheidsrelaties verminderd en is het 'deelnetwerk' minder complex dan het
grote netwerk. Deze strategie sluit aan bij de structurele aanpak die Pröpper (2000:
111-1128) voorstelt om het aantal relaties in een netwerk te beperken: de decompositie
van het netwerk in relatief onafhankelijke onderdelen. Het doel is een situatie te creëren
waarin de afhankelijkheid binnen de afzonderlijke componenten relatief groot is, maar
tussen de componenten relatief klein. Het nadeel hiervan is dat de splitsing van een
beleidsterrein in deelterreinen juist de inzet van strijd tussen organisaties kan zijn.
Van belang is ook het onderscheid tussen netwerkmanagement op strategisch en sturing
op operationeel niveau, dat De Bruijn en Ten Heuvelhof maken (zie Pröpper 1996:
358-359). Netwerkmanagement streeft naar een zodanige inrichting van processen dat
deze tot doelformulering leiden. Daartoe richt het zich op de sturingscontext, ofwel de
kenmerken van de beleidsarena. Operationele sturing gaat uit van bestaande, vast-
liggende, op strategisch niveau geformuleerde doelen en is gericht op directe gedrags-
beïnvloeding. Het netwerkmanagement moet de sturingscontext zo inrichten dat 
sturing op het operationele niveau wordt gefaciliteerd.
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Als laatste oplossing voor Scharpfs politieke vervlechting of de verbetering van de
samenwerking in netwerken noemen we hier het arrangeren van platforms en het
intermediëren door makelaars (Klijn en Teisman 1992: 46). Netwerken kunnen zich
via organisatiegrenzen doorbrekende platforms ontwikkelen en handhaven. Deze kunnen
een rol spelen in de uitwisseling van informatie, het presenteren van eigen ambities en
het maken van globale afspraken over spelregels en hoofdlijnen van beleid. Makelaars
zorgen ervoor dat de in een netwerk aanwezige expertise optimaal wordt aangewend,
en zij bemiddelen tussen actoren door te pogen de verschillende ambities te bespreken
en waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Zowel platforms als makelaars kunnen bij-
dragen aan een optimale samenwerking binnen netwerken.

2.4 Definitie en classificatie van knelpunten 
Een bestuurlijk knelpunt ontstaat, wanneer een sturende actor te weinig expliceert in
welke richting hij wil sturen, te weinig vrijheid van handelen heeft en/of een tekort
aan instrumenten ervaart om het gedrag van anderen te beïnvloeden in de gewenste
richting. Een beleidsvisie ontbreekt op basis waarvan heldere keuzen kunnen worden
gemaakt; de instrumenten ontbreken geheel of zijn niet doelmatig en doeltreffend,
zodat de kosten-batenbalans onevenwichtig wordt. Knelpunten moeten worden gerela-
teerd aan de sturingsambitie, de bestuurlijke context en de bestuurlijke omgeving van
het beleidsnetwerk, zoals in figuur 2.1 schematisch is weergegeven. 

Een instrument, zoals inhoudelijke deskundigheid of overtuigingskracht, zal effectief
zijn om bijvoorbeeld beroepskrachten uit te nodigen voor een experimentele methodische
aanpak van een sociaal probleem. Om echter een instelling tot participatie aan een
gemeentelijk beleidsinitiatief te bewegen, zal er meer nodig zijn. Hier zal vaak moeten
worden onderhandeld en zullen financiële middelen moeten worden ingezet om tot
afspraken te komen. Het maakt overigens nogal wat uit of de betrokken instelling
eigen beleidsruimte heeft en/of haar reguliere financiering (ook) uit andere dan
gemeentelijke bronnen verwerft, dan wel geheel afhankelijk is van de gemeente. In
meer algemene termen gesteld: het ambitieniveau van de gemeente, de autonomie van
de te beïnvloeden partijen en de bestuurlijke context bepalen in belangrijke mate of
een instrument effectief is. Een knelpuntenanalyse zal hiermee rekening moeten houden.
In de kenschets van een bestuurlijk knelpunt wordt de gemeente als de primaire actor
beschouwd. In een netwerk gaat het echter om een samenstel van actoren, dat met
elkaar bepaalde doelen moet bereiken. Dit betekent dat bestuurlijke knelpunten kunnen
ontstaan, wanneer partijen niet slagen in het formuleren van een gezamenlijk beleid
en in het onderling afstemmen van de uitvoering. De oorzaken hiervan kunnen gelegen
zijn in het ontbreken van beleidsruimte en/of een adequaat bestuurlijk instrumentarium;
meestal zal het echter gaan om inhoudelijke of politieke factoren, die de gezamenlijke
wilsvorming belemmeren.
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Figuur 2.1 Positionering van bestuurlijke knelpunten

De redenering om een belemmering als een bestuurlijk knelpunt te omschrijven, gaat
uit van het principe dat een actor onbelemmerd het beleid kan voeren dat hij wil. Daar
waar zijn beleidsvrijheid wordt ingeperkt, rijzen vragen als: wie perkt die vrijheid in?
is die inperking legitiem en/of gelegitimeerd? indien die inperking niet legitiem/gele-
gitimeerd of gewenst is, hoe kan die dan worden opgeheven? De algemeen-bestuurlijke
context, het beschikbare bestuurlijke instrumentarium, de kenmerken en ambities van
de sturende actor, de positie van de actoren in het netwerk, hun onderlinge verscheiden-
heid, de besluitvormings- en bestuurscultuur, de verdeling van deskundigheid over
relevante actoren: het zijn zo enkele eigenschappen die relevant zijn voor de inter-
pretatie van gevonden belemmeringen.

ALGEMEEN BESTUURLIJKE CONTEXT

- algemene wet- en regelgeving
- specifieke wet- en regelgeving
- sturing rijk/provincie
     - niveau sturingsambitie
     - bestuursinstrumentarium
     - verwachte beleidsprestaties

NETWERKKENMERKEN

- variëteit aan actoren/instellingen
- verscheidenheid bestuurlijke regimes
- machtsongelijkheid tussen actoren
- gerichtheid op collectieve doeleinden

NETWERKSTURING GEMEENTE

- niveau sturingsambitie
- visie/doelstellingen
- bestuursinstrumentarium
- verwachte beleidsprestaties

juridische knelpunten

instrumentele knelpunten

beleidsmatige knelpunten

uitvoeringsknelpunten

LOKAAL BELEIDSNETWERK
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De volgende knelpunten zijn te onderscheiden:
1. Juridische knelpunten vloeien voort uit de bestaande wet- en regelgeving dan wel

uit de afwezigheid daarvan. Daardoor ontbreekt het actoren aan instrumenten om
beleid uit te voeren. In figuur 2.1 betreft dit de relaties tussen de algemeen-bestuur-
lijke context en het lokale netwerk. Een voorbeeld van belemmerende wet- en
regelgeving vormen de vigerende privacyregels, die een soepele uitwisseling van
informatie over een en dezelfde cliënt van verschillende instellingen verhinderen. 

2. Instrumentele knelpunten is de noemer voor vele knelpunten, maar in het algemeen
kan worden gezegd dat zij zich manifesteren in de organisatie van het beleid en in
het beleidsproces. Ook dit type knelpunten betreft de relatie tussen de algemeen-
bestuurlijke context en het lokale netwerk. Onduidelijke taakstellingen, onduide-
lijkheid in de taakverdeling tussen bestuurslagen, gebrek aan financiële middelen,
het binden van het handelen van actoren aan bepaalde voorwaarden, te grote vrij-
blijvendheid in de aansturing en de projectencarrousel zijn voorbeelden hiervan.

3. Beleidsmatige knelpunten vloeien voort uit het beleid zelf: op inhoudelijke gronden
komt een visie tot stand en worden keuzen gemaakt waarin niet iedere betrokken
actor zich kan vinden en waardoor sommige actoren in hun beleidshandelen wor-
den beknot. In die betekenis is een beleidsvisie te beschouwen als een sturingsins-
trument. Ook de afwezigheid van een beleidsvisie kan tot knelpunten aanleiding
geven, omdat iedere actor de eigen belangen centraal blijft stellen. Dit type knel-
punten is te situeren binnen het lokale netwerk en betreft de relatie tussen de 
sturingsrol van de gemeente en de kenmerken van de overige netwerkactoren. 

4. Uitvoeringsknelpunten manifesteren zich in de praktijk van het uitvoerende werk:
capaciteitstekort, tekort aan professionele werkers, onvoldoende bereik van de
doelgroep, weinig tot geen samenwerking tussen instellingen, zowel op manage-
ment- als op werkersniveau, weinig tot geen informatie-uitwisseling, ontoereikende
methodieken, en dergelijke. Ook deze knelpunten zijn te plaatsen binnen het lokale
netwerk.
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DEEL II BEVINDINGEN

3 ALGEMEEN KADER JEUGDBELEID

3.1 Hoofdlijnen
Voorafgaand aan de beschrijving per domein van het lokale jeugdbeleid en de presentatie
van de knelpunten geeft dit hoofdstuk de hoofdlijnen van het jeugdbeleid weer, zoals
dat het rijk en de gemeenten blijkens de nota Jeugdbeleid in ba(la)ns en het grote-
stedenbeleid voor ogen staat. De betrokken beleidsdocumenten bieden de steden in
principe een beleidskader, van waaruit zij invulling geven aan de verschillende 
(sectorale) regelingen, die in de volgende hoofdstukken zullen worden besproken.

Bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS)
Het rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) hebben eind 1999 een integrale visie op het jeugdbeleid opgesteld,
Jeugdbeleid in ba(la)ns, die als richtsnoer voor hun handelen is bedoeld. De kern van
die gezamenlijke visie laat zich in vijf aspecten uiteenleggen.
Allereerst is er de afspraak dat de overheden jeugdbeleid voeren in nauwe samen-
spraak met de jeugd (en hun opvoeders) zelf. Participatie van jongeren in het proces
van beleidsvorming op alle niveaus is dus een belangrijke doelstelling van jeugdbeleid.
In het onderzoek is daaraan om die reden aandacht besteed. In de tweede plaats zijn
de overheden overeengekomen niet alleen beleid te voeren voor jongeren met problemen,
maar ook te streven naar versterking van de algemene voorzieningen voor jongeren.
Het derde aandachtspunt betreft de beleidsmatige alertheid voor risico's voor de
jeugd. Eigenlijk dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat er problemen rijzen,
en moeten de risico's die jongeren lopen, zo klein mogelijk worden gehouden. De
nadruk ligt op preventie. In de vierde plaats moeten overheden ervoor zorgen dat
instellingen "een samenhangend aanbod realiseren dat een adequaat en herkenbaar
antwoord geeft op de vragen van jeugd en hun ouders" Vraaggericht werken en keten-
benadering zijn hier de trefwoorden. Tot slot wordt afgesproken "het projectenbeleid
in onderling overleg te zullen inzetten ter versterking van het structurele aanbod". Het
is de bedoeling om alleen nog projecten te starten die een bijdrage leveren aan de ver-
sterking van het structurele aanbod van voorzieningen. In het BANS worden deze vijf
aspecten verder uitgewerkt.
Hieraan wordt toegevoegd dat er in de komende periode extra aandacht wordt
geschonken aan de samenhang in het beleid voor 0-6-jarigen, met als belangrijk 'schakel-
moment' het vierde jaar. "Op zo jong mogelijke leeftijd moet een goede basis worden
gelegd voor een goede sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van de jeugdige",
zo staat te lezen op pagina 11.
De overheden hebben verder afgesproken hun jeugdbeleid – zowel het bestaande als
het nieuwe – te toetsen aan deze aspecten. Beleidsevaluatie en monitoring zullen
inzicht moeten geven in de vraag in hoeverre dit voornemen gerealiseerd wordt.
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In het kader van de prioriteit gegeven aan de versterking van het samenhangend
beleid voor 0-6-jarigen, hebben de overheden afspraken gemaakt over wie waarvoor
verantwoordelijk is. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van de integrale
en vraaggerichte aanpak en spant zich in om tot overeenstemming met betrokken
instellingen te komen. Het rijk zal die gemeentelijke inspanningen zo nodig onder-
steunen; extra geld is beschikbaar om te voorkomen dat kinderen taal- en ontwikkelings-
achterstand oplopen. De provincie draagt bij via de inzet van de provinciale steun-
functie en zorgt voor adequate relaties van de Bureaus jeugdzorg met lokale samen-
werkingsverbanden.

Grotestedenbeleid
In het kader van het doorstartconvenant van het grotestedenbeleid is de basis gelegd
voor intensivering van het jeugdbeleid. Onder de titel Opgroeien in de stad is het stre-
ven vastgelegd, dat alle jongeren of op school horen te zitten en een startkwalificatie
behalen of aan het werk zijn. Om dit te bereiken worden inspanningen verricht om
netwerken tot stand te brengen rond de consultatiebureaus voor 0-4 jaar en rond de
scholen (brede scholen), waarin ook de jeugdzorg participeert. Tevens hebben rijk en
gemeente afgesproken dat er afstemming komt tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorg
via de Wet op de jeugdzorg. De gemeente wordt geacht de samenwerking tussen
instellingen (inclusief justitiële diensten) op lokaal niveau en tussen het lokale en
regionale niveau te regisseren. Daartoe dienen (meerjaren)afspraken te worden
gemaakt. Voorts zullen gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) zich inspannen om de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken.
Tenslotte zal de informatievoorziening worden verbeterd (via koppeling van bestanden,
invoering onderwijsnummer, e.d.). Op deze wijze zullen op uitvoeringsniveau ervaren
knelpunten worden opgelost.
De afspraken uit het doorstartconvenant zijn vastgelegd in een toetsingskader waar-
mee de MOP's zouden worden getoetst. In het kader van de sociale pijler zijn de 
volgende onderwerpen nadrukkelijk aan de orde (Brief 7 juni 1999): de zorg voor 
0-4-jarigen (waaronder jeugdgezondheidszorg), de Brede (basis)school, de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt, de jeugdzorg en de maatschappelijke opvang (voor jeugdigen).

Hiermee zijn in een notendop de plannen en voornemens van de gezamenlijke overheden
voor het jeugdbeleid weergegeven. In de volgende hoofdstukken zal hiernaar met
enige regelmaat worden verwezen, vooral waar het gaat om concrete beleidsvoorne-
mens.

3.2 Kanttekeningen
Uit de diverse onderdelen van het onderzoek is een beeld verkregen van het jeugd-
beleid in de steden. De zojuist kort aangeduide hoofdlijnen zijn hierin zeer herken-
baar. Tegelijkertijd blijkt uit de inventarisatie van knelpunten, die in de volgende
hoofdstukken wordt gepresenteerd, dat de verschillende beleidssectoren overeenkomstige
problemen signaleren, die samenhangen met het brede bestuurlijke en inhoudelijke
kader, dat in de voorgaande paragraaf is geschetst. Om deze reden worden in deze
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paragraaf enkele thema's aangesneden, die in de volgende hoofdstukken in specifieke
zin terugkomen. Deze kanttekeningen zullen weer worden betrokken in de slot-
beschouwing, waar op basis van de analyses per domein enkele algemene conclusies
zullen worden geformuleerd.

Van sectoraal naar integraal beleid
De departementen hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de vernieuwing van
het jeugdbeleid. In eerste instantie hebben de departementale kokers gereageerd op de
maatschappelijke ontwikkelingen op het eigen terrein en de druk vanuit het eigen
veld. De diverse beleidsdocumenten laten zien dat er een gezamenlijke probleem-
definitie en beleidsvisie in ontwikkeling is, van waaruit de departementale beleids-
activiteiten worden gestuurd. Voorbeelden zijn de beleidsvoornemens van de sectoren
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind of bij de schoolverlaters-
problematiek. De overheid pareert met deze beleidsambities de kritiek van burgers en
instellingen op het jeugdbeleid. 
De kern van de bestuurlijke problematiek zit echter in het gegeven, dat de uitvoering
van het nieuwe probleemgerichte beleid nog overwegend geschiedt binnen de bestuur-
lijke regimes die in de verschillende sectoren bestaan. Voorbeelden zijn de regelingen
rond opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering en de voor- en vroeg-
schoolse educatie, de inrichting van de jeugdpreventie en de kinderopvangregelingen.
De sectorale inkleuring wordt bovendien nog versterkt door de organisatie en de cultuur
van de betrokken sector. 
Inmiddels zijn er initiatieven genomen om de regelingen beter op elkaar af te stemmen,
nieuwe beleidsdoelstellingen in wetgeving vast te leggen, de bestuurlijke taakverdeling
aan te passen en de uitvoeringsorganisaties in te richten volgens de nieuwe vereisten.

Decentralisatie
De rijksoverheid heeft in het voorbije decennium een decentralisatiestrategie ontwik-
keld om de doelstellingen van integraal beleid te realiseren, zoals blijkt uit de vele
beleidsvoorstellen die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen. De gemeente
heeft op veel terreinen bevoegdheden en taken geheel of gedeeltelijk overgedragen
gekregen, vergezeld van meer of minder dwingende beleidsinstructies. De centrale
veronderstelling achter dit beleid is, dat gemeenten beter dan het rijk in staat zijn om
de doelstellingen van het nieuwe beleid te realiseren. Zij kan gemakkelijker inspelen
op de vraag van de cliënten en de samenhang bewaken in de ketens van voorzieningen
voor de jeugd, omdat zij dichtbij de leefomgeving van de cliënten en de uitvoerende
instellingen is gesitueerd. 
In hoofdstuk 2 is reeds opgemerkt, dat dit een wat al te boude veronderstelling is.
Situationele factoren, zoals de beschikbaarheid van informatie en de schaal van de
voorzieningen kunnen roet in het eten gooien. Bovendien zijn gemeenten autonome
bestuursorganen, die de beleidsdoelstellingen van het rijk niet altijd zonder meer
behoeven over te nemen. De belangrijkste vragen die in de analyse per domein telkens
weer naar voren komen, gaan echter over de bestuurskracht van de gemeenten en
vooral over het bestuurlijke instrumentarium, dat zij in het kader van de decentralisatie
hebben overgedragen gekregen. 
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Bevoegdheden en regie 
De gemeente heeft krachtens de diverse regelingen verschillende (beleids)instrumen-
ten ter beschikking gekregen voor de invulling van het lokale jeugdbeleid:
informatievergaring en onderzoek, voorlichting, communicatie en overleg, organisatie,
planvorming, beleidsbepaling, convenants, regelgeving, financiering en subsidiëring,
(ambtelijke) uitvoeringsorganisatie, kwaliteitsvoorschriften en inspectie. Er is per wet
of regeling een specifieke mix van instrumenten of een grote mate van vrijheid om
een eigen mix van beleidsinstrumenten te ontwikkelen. Gezien de verscheidenheid
aan bestuurlijke regimes zal het niet gemakkelijk zijn om tot een voor het gehele
jeugdbeleid min of meer overeenkomstige en inzichtelijke beleidsstructuur te komen.
Gemeenten ervaren op dit vlak diverse belangrijke knelpunten en het grotestedenbe-
leid biedt hiervoor in de praktijk niet altijd een oplossing. Hierin zijn wel specifieke
wet- en regelgeving overschrijdende afspraken gemaakt teneinde algemene doelstel-
lingen te kunnen bereiken, maar de gemeenten kunnen de sectorale bestuurlijke regi-
mes niet zonder meer terzijde schuiven, mede omdat er nog onzekerheid bestaat over
de wijze waarop zij aan het rijk verantwoording voor het gevoerde beleid afleggen.
De klassieke bestuursinstrumenten bieden gemeenten onvoldoende mogelijkheden om
vorm te geven aan een echt breed lokaal jeugdbeleid. Bij de ontwikkeling van zo'n
beleid moet een groot aantal actoren worden betrokken, ten opzichte waarvan zij geen
traditioneel bestuursinstrumentarium kunnen hanteren. Integendeel, de gemeente is
afhankelijk van relatief autonome instellingen, die vanuit hun eigen verantwoordelijk-
heden een bijdrage leveren aan het lokale jeugdbeleid. In dit verband is de term
'regierol' geïntroduceerd. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de realisatie
van een bepaald beleid, maar zij zijn voor de feitelijke uitvoering afhankelijk van de
medewerking van andere actoren. Gemeenten vormen samen met deze actoren een
beleidsnetwerk, dat zij als regisseur moeten sturen op basis van een collectief gedragen
beleid. Dit vergt een aangepaste bestuurlijke aanpak. Instrumenten hiervoor zijn:
monitoring, bundeling van expertise, ontwikkeling van interactieve beleidsvoorbereiding,
consensusvorming, convenants, enzovoort. De essentie is dat er mogelijkheden voor
wederkerige beïnvloeding zijn. Het risico is aanwezig dat de gemeente onder druk
van de tijd of om andere redenen de andere partijen in het netwerk terug tracht te
drukken in een rol die past bij 'top-down' bestuur. De rol van begeleider wordt dan
ingewisseld voor die van spelbepaler. De kans op een dergelijke rolomslag neemt toe
met de mate waarin gemeenten zich in het kader van het GSB gecommitteerd hebben
aan kwantitatieve doelstellingen, op basis waarvan zij in principe worden afgerekend.

Beleidsvernieuwing en projectfinanciering
Zoals uit de beschrijvingen in de volgende hoofdstukken zal blijken, is het jeugdbeleid
sterk in ontwikkeling en verkeert het op onderdelen in een experimentele fase. De
departementen hebben weliswaar langzamerhand een gemeenschappelijke visie ont-
wikkeld op de achtergronden en oorzaken van de problematiek, maar het beleid is nog
niet uitgekristalliseerd. Gemeenten worden dan ook geconfronteerd met initiatieven
die niet volledig op elkaar aansluiten, en moeten in de uitvoeringspraktijk via 'trial
and error' invulling geven aan dit beleid.
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Hierbij kunnen drie opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats is de organisatie
van het inhoudelijke vernieuwingsproces complex. Deels loopt de vernieuwing via
projecten waarop gemeenten kunnen inschrijven. Het aantal projecten is erg groot en
ze volgen elkaar snel op. Men spreekt in de gemeente van een projectencarrousel die
rijk en provincies draaiende houden. Instellingen klagen over de vele projecten die de
gemeenten entameren. Veel regulier beleid is op lokaal niveau vervangen door tijdelijke
projecten, waarop instellingen kunnen worden afgerekend. Deels loopt het rijk op
basis van een voorlopige politieke overeenstemming in de Kamer vooruit op in voor-
bereiding zijnde wetgeving en implementeert het beleid integraal en over heel
Nederland. De projecten en implementatie worden door verschillende organisaties
ondersteund en gestimuleerd. Enerzijds voert, bijvoorbeeld, de VNG het project
Lokaal jeugdbeleid uit, anderzijds zijn er voor specifieke onderdelen aparte (sectorale)
ondersteuningsorganisaties. Daarnaast zijn er nog allerlei landelijke (tijdelijke)
adviescommissies, die zich bezighouden met de beleidsontwikkeling. De gemeenten
en uitvoerende instellingen voelen zich op deze manier overspoeld met (inconsistente)
informatie, hetgeen leidt tot onzekerheid en een afwachtende houding. 
In de tweede plaats is de besluitvorming over het vervolg van de bestuurlijke (imple-
mentatie)projecten niet goed geregeld. De resultaten worden niet afgewacht en syste-
matisch geëvalueerd, alvorens een besluit over het vervolg te nemen. Kosten en tijd
spelen hierbij een rol. Voor de ontwikkeling van interventiemethodieken en dergelijke
bestaan wel innovatieprogramma's, die met onderzoek worden begeleid.
In de derde plaats geeft de financiële (dis)continuering van succesvolle projecten vaak
aanleiding tot ergernis bij lokale bestuurders en instellingen. Gemeenten participeren
in de verwachting – soms tegen beter weten in – dat welslagen van het initiatief zal
resulteren in voortzetting van de financiële ondersteuning. Deze beleidspraktijk is
zeer gebruikelijk. De knelpunten ontstaan, wanneer bij welslagen geen extra gelden
beschikbaar komen. Gemeenten en instellingen geven aan, dat reguliere middelen
onvoldoende zijn; het rijk gaat er vanuit dat de kosten van de vernieuwing in de reguliere
exploitatie moeten worden meegenomen. Blijkens uitlatingen van instellingsvertegen-
woordigers komt op gemeentelijk niveau hetzelfde voor. Voor de grote steden is dit
probleem in theorie verdwenen, in die zin dat zij bij de besteding van de GSB-middelen
een integrale afweging kunnen maken. Voor andere gemeenten geldt inmiddels het
BANS. Hierin is de afspraak vastgelegd, dat projectfinanciering alleen betrekking kan
hebben op initiatieven die een versterking van het structureel aanbod inhouden en bij
welslagen kunnen worden voortgezet. Daarmee is in principe een redelijk evenwicht
bereikt tussen de noodzaak van enerzijds experimentele beleidsvernieuwing en ander-
zijds continuïteit van beleid. De vraag is in hoeverre de praktijk weer niet harder zal
blijken dan de leer.

Samenhang en netwerken
Samenhang en ketenmanagement zijn centrale begrippen in het lokale jeugdbeleid.
Het rijk stimuleert de vorming van netwerken om zo adequaat mogelijk te voorzien in
de meervoudige vraag van cliënten. Deze netwerken zijn op verschillende manieren
geordend. Er zijn territoriaal georganiseerde overleg- en samenwerkingsverbanden
(buurt, gemeente, regio), er zijn clusters van voorzieningen rond een bepaald thema,
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zoals voortijdig school verlaten of jeugdcriminaliteit, en er bestaan netwerken voor
bepaalde leeftijdscategorieën. Veelal zijn deze laatste gecentreerd rond een specifieke
voorziening die een centrale rol speelt in het bereiken van de betrokken leeftijdscate-
gorie. In hoofdstuk 4, dat handelt over gezondheid en welzijn, is hiervan een over-
zicht gegeven. Dit terrein is met een of meer voorzieningen, voorzover te achterhalen,
in alle netwerken vertegenwoordigd. 
Bij deze ontwikkeling zijn op voorhand enkele vragen te stellen. De netwerken op
lokaal niveau vertonen een behoorlijke overlap, wanneer verschillende indelingsprincipes
tegelijkertijd worden gevolgd. Voorts lijkt de reikwijdte van de netwerken blijkens de
gemeentelijke plannen groot. Er zijn veel participanten en veel instellingen zullen in
verschillende circuits vertegenwoordigd moeten zijn. Dit geldt in elk geval voor de
welzijns- en zorgvoorzieningen. De personele samenstelling zal afhankelijk zijn van
de taken die de netwerken vervullen. Grofweg valt daarbij onderscheid te maken tussen
operationele en strategische taken. Alles bij elkaar komt de vraag op hoe tot de meest
doelmatige inrichting van de netwerken kan worden gekomen. Elke gemeente kan
daarin haar eigen keuze maken. 

Schaalproblematiek
Streven naar integraal beleid op een bepaald terrein brengt vanzelfsprekend schaal-
problematiek met zich mee, omdat én het openbaar bestuur gelaagd is én elke soort
instelling zijn eigen schaal heeft. Wat de overheid betreft, zijn de stadsdelen, de
gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op (sub)regionaal niveau,
het regiobestuur, de provincie en in een enkel geval de bovenprovinciale samenwerking
relevant. Daarnaast moeten gemeenten rekening houden met de gebiedsindelingen van
andere publieke of maatschappelijke instellingen, zoals de arrondissementsindeling,
de gezondheidszorgregio's en de regionale en/of denominatieve indelingen in het
onderwijsveld. Gemeenten moeten afhankelijk van het onderwerp schakelen tussen
deze niveaus en aan vele overlegtafels aanzitten om integraal jeugdbeleid tot stand te
brengen.
Instellingen hebben voor een deel dezelfde problemen, omdat zij met verscheidene
overheden en financiers moeten overleggen en op verschillende niveaus (uitvoering
en management) in overlegcircuits vertegenwoordigd moeten zijn. Voor een ander
deel geldt de overeenkomst niet, omdat de bestuurlijke verantwoordelijkheid eendui-
diger is georganiseerd in een directie of raad van bestuur met delegatie naar andere
managementlagen. Wel zullen instellingen zich geconfronteerd zien met een natuurlijke
spanningsverhouding tussen management en professionals, wanneer veranderingen in
de organisatie en wijze van werken worden doorgevoerd.
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4 GEZONDHEID EN WELZIJN

4.1 Landelijk beleid
Het landelijke beleidskader voor de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren
is zeer complex. Hier wordt kort weergegeven, welke doelstellingen de overheid
nastreeft en hoe de taakverdeling tussen de bestuurslagen is geregeld. De nadruk ligt
hierbij op de gespecialiseerde jeugdvoorzieningen en de specifieke beleidsprojecten.
Centraal staan de wettelijke maatregelen en beleidskaders die van belang zijn voor de
uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van gezondheid en welzijn.

Jeugdgezondheidszorg
De rijksoverheid heeft krachtens de opdracht in de Grondwet algemene doelstellingen
geformuleerd voor het gezondheidsbeleid, zoals het verlengen van de gezonde levens-
verwachting, het voorkomen van vermijdbare sterfte en het verbeteren van de gezond-
heidstoestand door preventie. Vanuit deze beleidsopgave is een groot aantal wetten tot
stand gebracht. Voor de gezondheid van de jeugd en jongeren is de Wet collectieve
preventie volksgezondheid (WCPV) essentieel, omdat een deel van die wet betrek-
king heeft op de jeugdgezondheidszorg. De gemeente is verantwoordelijk voor het
lokale gezondheidsbeleid, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 4-19-jarigen, de
ambulante verslavingszorg, preventie en gezondheidsbevordering.
In de notitie Positionering jeugdgezondheidszorg 0-19-jarigen1 wordt onder meer
gesproken over de relatie tussen de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) en
de gemeente. De notitie stelt dat er gestreefd wordt naar integrale jeugdgezondheids-
zorg, een basispakket en regie van de gemeente. Er is inmiddels overeenstemming
tussen de betrokken overheden en het veld over de verankering van een uniform
basispakket in de WCPV en een door de gemeente nader in te vullen maatwerkdeel.
Er komt een integraal dossier, dat de jeugdige volgt in zijn of haar ontwikkeling.
Voorts streeft men naar een eenduidige vorm van financiering van de JGZ 0-19 jaar.
Definitieve keuzen ten aanzien van de consultatiebureaus zijn nog niet gemaakt. Wel
wordt gesteld, dat de JGZ de spil is in het lokale jeugdbeleid. De JGZ moet daarvoor
contacten met alle (zorg)instellingen voor jeugdigen onderhouden. 

Jeugdzorg
De Tweede Kamer heeft op 26 juni jongstleden het Beleidskader Wet op de
jeugdzorg2 besproken en vastgesteld. Er is nu een wetsontwerp in de maak. Het
Beleidskader stelt dat de jeugdzorg aanvullend is op de algemene voorzieningen voor
de jeugd, zoals onderwijs, gezondheidszorg en een veilige omgeving. 
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Het kabinet is met de Adviescommissie Wet op de jeugdzorg3 van mening dat daar
waar in de laatste jaren de jeugdzorg activiteiten uitvoert die toebehoren aan de algemene
voorzieningen binnen het lokale jeugdbeleid, een omkering van de richting nodig is.
De jeugdzorg dient bij te dragen aan de versterking van de voorliggende voorziening.
Een cruciaal onderdeel van het beleidsvoorstel is de instelling van een Bureau jeugd-
zorg (BJz) als centrale toegang tot de hulpverlening en zorgtoewijzing. Een BJz
draagt zorg voor de aanmelding, screening, diagnostiek, indicatiestelling en toewijzing
van zorg voor de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, en de voorzieningen van
de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor de jeugd. Daarnaast houdt het BJz zich
bezig met casemanagement voor begeleiding en ondersteuning van de cliënt, consultatie
en deskundigheidsbevordering en herbergt het het advies- en meldpunt kindermishan-
deling. Voorts is een cruciale doelstelling van de Wet op de jeugdzorg het verzorgen
van een passend en samenhangend integraal zorgaanbod. 
Het BJz is een onafhankelijk rechtspersoon. Het is de bedoeling om het recht op geïn-
diceerde jeugdzorg in de wet te verankeren. Voorts zullen de voorliggende voorzie-
ningen worden versterkt om problemen bij jeugdigen tijdig te signaleren. Daartoe
krijgt de jeugdzorg een consultatiefunctie, moeten zorgnetwerken worden geschapen
en een laagdrempelige aanvullende ambulante jeugdzorg worden gerealiseerd. De
bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Bureau jeugdzorg ligt bij de provincie. Zij
voert met het oog op de afstemming met het lokale jeugdbeleid een op overeenstem-
ming gericht overleg met de gemeenten. De provincie kan voorts gemeenten invloed
geven op gedeconcentreerde onderdelen van het bureau. 
De vraag is of met deze wetgeving belangrijke knelpunten in de relatie met het lokale
jeugdbeleid afdoende worden geregeld.

Welzijnswet
De Welzijnswet vormt een derde kader voor het beleid ten behoeve van de gezond-
heid en het welzijn van de jeugd. Deze wet regelt dat de gemeente verantwoordelijk is
voor het welzijn (waaronder gezondheid) van haar burgers. Tevens deelt deze wet
enkele specifieke taken toe aan de gemeente, te weten de maatschappelijke opvang,
vrouwenopvang en ambulante verslavingszorg. Deze regelingen hebben een apart
bestuurlijk regime (centrumgemeenten) met een eigen verantwoordingstraject. Er is
een beperkte herziening van de regelgeving in voorbereiding. 
Onderdeel van het rijksplan krachtens de Welzijnswet is het Beleidskader lokaal sociaal
beleid. Dit beleid bestaat onder meer uit een reeks bij overeenkomst geregelde experi-
menten ter ondersteuning van gezinnen en kinderen, waarin gemeenten participeren.
Meestal is het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) betrokken als bege-
leidende of evaluerende instantie. 
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BANS
VNG, IPO en rijk hebben in het kader van het Bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS)
een visie ontwikkeld op het jeugdbeleid, waarin de meeste van de vorengenoemde
elementen in de sfeer van gezondheid en welzijn terugkomen en verder zijn uitgewerkt.
Uit de definities van de problemen en de beleidsdoelstellingen kan worden afgeleid,
welke maatschappelijke problemen en praktische bestuurlijke knelpunten de overheden
gezamenlijk willen oplossen. De twee belangrijkste onderwerpen zijn 'samenhang in
de jeugdketen' en 'vraaggericht werken'. Zij streven naar een longitudinaal en inter-
sectoraal samenhangend beleid. De nadruk ligt op de netwerken voor de 0-6-jarigen.
De gemeente heeft hier de regie en realiseert samenhang via een netwerk van specifieke
voorzieningen, zoals kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, jeugdwelzijnswerk en
jeugdgezondheidszorg. De jeugdzorg dient als goede achtervanger te fungeren en des-
gewenst extra begeleiding te bieden. Voorts wordt aangekondigd, dat het projecten-
beleid zal worden herzien. Er zullen alleen projecten worden gestart, die bijdragen
aan het versterken van het structurele aanbod. 

4.2 Lokaal beleid
Vele elementen van het geschetste landelijke beleidskader zijn terug te vinden in de
meerjarenontwikkelingsplannen (MOP's). Dit is overigens niet verwonderlijk, omdat
gemeenten die als richtlijnen hebben meegekregen en de rijksvertegenwoordigers bij
de voorbereiding van de MOP's hierop hebben gestuurd.
Het lokale jeugdbeleid richt zich op ouders en jonge kinderen, de jeugd in het primair
en het voortgezet onderwijs, de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en de cri-
minaliteit en overlast van jongeren. De doelstellingen zijn het vroegtijdig onderkennen
van ontwikkelingsstoornissen in de achtereenvolgende ontwikkelingsfasen en van
maatschappelijke achterstanden, en het via preventieve en vroegtijdige interventies
voorkomen van verdere schade. Voor verdergaande dienstverlening worden verbin-
dingen gelegd naar specifieke voorzieningen. Opvallend is de hoge prioriteit die de
bestrijding van de jeugdcriminaliteit in een aantal steden krijgt. 
De eerstelijnszorg, welzijnsvoorzieningen, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg zijn in
alle gemeenten intensief bij het gehele jeugdbeleid betrokken. Deze instellingen moeten
niet alleen de eigen kerntaken uitvoeren, maar ook aan tafel schuiven bij andere
instellingen die bij de opvoeding en begeleiding van jeugdigen zijn betrokken.
Voor de verschillende deelgebieden zijn doelstellingen geformuleerd, in sommige
gemeenten overwegend kwalitatief, in andere ook kwantitatief van aard. Bij kwantita-
tieve doelstellingen gaat het veelal om intermediaire doelen, zoals de output van voor-
zieningen en het bereiken van de doelgroepen. Dit is ook het geval op het terrein van
gezondheid en welzijn. Verondersteld wordt dat met een extra of verbeterde inzet van
deze voorzieningen de algemene sociale doelstellingen rond bijvoorbeeld opvoeding
worden gerealiseerd. Soms worden streefcijfers in termen van effecten geformuleerd.
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In alle gemeenten zijn netwerken van voorzieningen voor jeugdigen in opbouw of
reeds werkzaam. De gezondheids- en welzijnsvoorzieningen spelen hierin een belang-
rijke rol. De meestvoorkomende netwerken zijn de volgende.
- Netwerken rond 0-4-jarigen met als centrale voorzieningen consultatiebureaus en

peuterspeelzalen. De kerntaken zijn de ontwikkelings- en opvoedingsondersteuning
en de voor- en vroegschoolse educatie, vooral voor allochtone kinderen met een
taalachterstand. Bij de uitvoering zijn gemeentelijke welzijnsinstellingen en scholen
betrokken, maar ook de bovengemeentelijke GGD's en de jeugdhulpverlening,
meestal vanwege de consultatiefunctie (zie hoofdstuk 5). De (preventieve) zorg
strekt zich ook uit tot de ouders. Zij krijgen niet alleen ondersteuning bij de op-
voeding, maar enkele gemeenten voorzien ook in de begeleiding van ouders met
psychische problemen. Voorts participeert soms de Kinderbescherming. De taken
van deze netwerken lijken overwegend uitvoerend van aard. De structuur van de
verbanden vertoont verschillen. In de meeste gemeenten zijn de netwerken meer of
minder strak georganiseerde samenwerkingsverbanden, maar in, bijvoorbeeld,
Amsterdam worden de deelnemende instellingen geïntegreerd tot herkenbare en
gemakkelijk bereikbare ouder-kindcentra (OKC's). 

- Netwerken voor 4-12-jarigen rond basisscholen. In de meeste gemeenten wordt op
enigerlei wijze gewerkt aan de uitwerking van het concept Brede school. De reik-
wijdte van de Brede school varieert (zie hoofdstuk 6). De meeste gemeenten
betrekken de instellingen op het terrein van gezondheid en welzijn hierin. De
GGD's (jeugdgezondheidszorg) participeren en veelal wordt (via welzijnsinstellingen)
voorzien in schoolmaatschappelijk werk; de jeugdzorg is in consultatieve zin partij.
Andere gemeenten stimuleren de preventie en hulpverlening aan scholieren, bij-
voorbeeld in de vorm van multidisciplinaire teams. Buiten de formele gemeentelijke
zeggenschap functioneren de samenwerkingsverbanden Weer samen naar school
(zie § 6.1). De taken van de verschillende samenwerkingsverbanden in en rond de
scholen verschillen per gemeente. In de sfeer van gezondheid en welzijn zijn de
meest voorkomende taken: hulpverlening aan en verwijzen van leerlingen en advi-
seren van de school. In enkele gemeenten is expliciet sprake van collectieve pre-
ventie-activiteiten (voorlichting over alcohol en drugs, ontwikkeling van sociale
vaardigheden, bevordering van gezonde leefstijl, e.d.) en versterking van de interne
zorgstructuur van de scholen. 

- Netwerken voor 12+ rond scholen voor voortgezet onderwijs. Deze netwerken zijn
minder ontwikkeld. Het initiatief lijkt meer bij de onderwijsinstellingen te liggen.
Zij hebben een bovengemeentelijk karakter. De taken zijn overwegend adviserend
in de richting van de scholen en de jongeren. Er zijn in een aantal gemeenten con-
sultatieteams voor vbo/mavo-scholen en het voortgezet speciaal onderwijs werk-
zaam, waarin de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg participeren. Ook worden
bijvoorbeeld door GGD's voorlichtings- en preventieprogramma's uitgevoerd.
Soms beschikken scholen in het voortgezet onderwijs over schoolmaatschappelijk
werk. Vanuit deze zorgnetwerken dienen contacten te worden onderhouden met de
regionale meld- en coördinatiepunten (RMC's) (§ 7.1 en § 7.2). Zij bewaken de
schooluitval in het voortgezet onderwijs en ontwikkelen alternatieve onderwijs-
programma's, waaraan de welzijnsinstellingen en de jeugdzorg weer bijdragen
leveren.
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- Diverse gemeenten organiseren (veelal gemeentelijke) netwerken voor een speci-
fieke doelgroep (bv. risicojongeren of jongeren die met de rechter in aanraking
gekomen zijn) of voor specifieke problemen, zoals veiligheid op school en jeugd-
criminaliteit. Centrale aandachtspunten zijn risicogedrag, criminaliteit, onderwijs
en/of werk. Deelnemers vanuit welzijn en gezondheid zijn onder meer de
(jeugd)reclassering, Kinderbescherming, welzijnsinstellingen en jeugdzorg. Zij
moeten mede zorg dragen voor bijvoorbeeld de versterking van de jeugdstrafrecht-
keten of de sluitende aanpak in het kader van de overgang van onderwijs naar
arbeid. De belangrijkste taak is de begeleiding van een beperkte categorie jeugdigen.
Trajectbegeleiding is daarvoor een waardevol instrument. In enkele steden hebben
deze netwerken ook een beleidsadviserende taak.

- Een laatste veelvoorkomend samenwerkingsverband is het buurtnetwerk in een
specifieke wijk. Hierin wordt de buurt als vertrekpunt gekozen om de preventie en
hulpverlening aan kinderen en hun ouders te organiseren. De wijkwelzijnsinstelling
of de gemeente is de centrale actor. Deze netwerken hebben tot taak de verbindingen
te leggen tussen de instellingen die in een bepaald gebied werkzaam zijn, zoals
consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen, scholen, maatschappelijk werk,
sportclubs, eerstelijnszorg, jeugdgezondheidszorg, enzovoort.

Op regionaal of provinciaal niveau zijn eveneens diverse netwerken operationeel. Van
gemeenten wordt verwacht dat zij zich hierbij aansluiten.

De gemeenten ontwikkelen nog enkele andere belangrijke activiteiten op het terrein
van gezondheid en welzijn, die in het kader van een analyse naar bestuurlijke knel-
punten relevant zijn. Zij investeren in de vernieuwing van interventiemethodieken ten
behoeve van preventieprogramma's en lichte vormen van hulpverlening. Ook zijn er
nieuwe vormen van dagbehandeling in het kader van school-werktrajecten en gezins-
interventieprojecten. De GGD's in de grote steden zijn hierin erg actief. Ook de pro-
vinciale jeugdzorg is erbij betrokken.
Verder verwachten veel gemeenten een grotere inzet van de eerstelijnszorg ten behoeve
van jeugdigen. Schoolmaatschappelijk werk krijgt een aanzienlijke impuls. Met de
instellingen voor thuiszorg overlegt zij over de inzet, taakuitbreiding en inhoudelijke
vernieuwing van de consultatiebureaus (zie hoofdstuk 5). Enkele gemeenten nemen
zelf initiatieven om lichte vormen van jeugdhulpverlening te realiseren, al dan niet in
samenspraak met de Bureaus jeugdzorg. In de sfeer van veiligheid en criminaliteit
zijn er eveneens innovatieprojecten, mede gedragen door gemeentelijke gezondheids-
zorg en welzijnsvoorzieningen. 
Een apart aandachtspunt is de informatievoorziening. De GGD's hebben hierin veelal
het voortouw. Zij kunnen een integrale jeugdmonitor ontwikkelen, via welke gerap-
porteerd kan worden over de leefsituatie van de jeugd. Deels wordt hiervoor gebruik
gemaakt van (eigen) registraties, zoals leerlingvolgsystemen, deels van steekproef-
onderzoek. Hierbij spelen technische en privacyproblemen rond de koppeling van
databestanden. Daarnaast wordt in het kader van de ketenbenadering (zie § 4.3) ernaar
gestreefd om informatie vanuit de verschillende instanties over het individuele kind te
bundelen en voor elkaar toegankelijk te maken. 
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4.3 Knelpunten
Zoals blijkt uit de voorgaande schets, zijn de betrokken gemeenten en instellingen
intensief bezig met de ontwikkeling van het jeugdbeleid langs de lijnen die de rijks-
overheid heeft uitgezet. Belangrijke elementen uit het rijksbeleid worden in de
gemeentelijke beleidspraktijk ruimschoots aangetroffen, zoals de versterking van
opvoedingsondersteunig en ontwikkelingsstimulering (O&O) en voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE) met welzijns- en zorgelementen, ketenbenadering, verbetering
van de informatievoorziening, buurtnetwerken, zorg(advies)teams op scholen, versterking
van de rol van de jeugdgezondheidszorg en consultatiebureaus, uitbreiding van de 
eerstelijnszorg, stedelijke platforms voor informatie-uitwisseling en beleidscoördinatie
en afstemming met de (provinciale) jeugdzorg. Tegelijkertijd blijken de in het onder-
zoek betrokken gemeenten en andere actoren in de praktijk tal van knelpunten te ervaren.
Op het terrein van gezondheid en welzijn van jeugdigen gaat het om zaken die in het
algemeen weinig verrassend zijn. Op een aantal onderdelen heeft het rijk reeds
beleidsinitiatieven genomen waarmee zij beogen tegemoet te komen aan de gesigna-
leerde problemen.

Afstemming jeugdzorg en lokaal beleid
De gemeenten en de lokale instellingen ervaren alle in meerdere of mindere mate
afstemmingsproblemen met de provinciale jeugdzorg. Er worden diverse met elkaar
samenhangende knelpunten gesignaleerd. Essentieel voor het slagen van lokaal jeugd-
beleid is in de eerste plaats een laagdrempelige hulp- en adviesinstantie die is ingebed
in het lokale netwerk van jeugdvoorzieningen en eerstelijnszorg. Relevante voorzie-
ningen zijn consultatiebureaus, GGD's, algemeen maatschappelijk werk, schoolmaat-
schappelijk werk en jeugdwerk. De lichte ambulante hulp is echter niet helder geregeld
en het is niet duidelijk, wat precies onder preventie moet worden verstaan. De kort-
durende en lichte vormen van jeugdhulpverlening blijken slechts met grote moeite
lokaal te organiseren. Gemeenten proberen, via bijvoorbeeld detachering van mede-
werkers van bureaus jeugdzorg een vrij toegankelijke voorziening tot stand te bren-
gen. De betrokken provincies richten voor hetzelfde doel voorposten van de Bureaus
jeugdzorg op, die wat lijken te zweven tussen het lokale en het regionale/provinciale
niveau. Daarmee proberen zij tegemoet te komen aan de kritiek op de toegankelijk-
heid van de Bureaus jeugdzorg op stedelijk niveau. De regionale Bureaus jeugdzorg
zijn zwaar belast vanwege hun consultatietaak en participatie in de vele lokale zorg-
structuren rond scholen (primair en voortgezet onderwijs) en buurten en in gemeentelijke
(beleids)platforms. Voorts is de inhoudelijke afstemming van het provinciale beleid
op de lokaalspecifieke hulpvraag in een aantal gemeenten een knelpunt. Zo wordt in
het kader van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg van de Bureaus jeugd-
zorg verwacht dat zij hun werk laten aansluiten op de binnen het onderwijs bestaande
leerlingenzorg. Ook ervaren diverse partijen, voornamelijk de politie, het ontbreken
van een 24-uurs beschikbaarheid als een probleem. Tenslotte is er vooral in de grote
steden het probleem van de zwerfjongeren, die zich van de ene naar de andere hulp-
verlenende instantie of opvangvoorziening zien gestuurd.
De problemen worden in het algemeen geweten aan de taakverdeling tussen de
gemeente en de provincie. Ook stellen lokale actoren dat de jeugdzorginstellingen en
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in het bijzonder de kinderbescherming het eigen werkterrein afschermen tegen
gemeentelijke invloed. De partijen uit de sfeer van justitie en GGZ zouden de eigen
voordeuren graag willen behouden. 
De grote steden hebben krachtens de Wet op de jeugdhulpverlening meer zeggen-
schap. Zij slagen erin de ambulante jeugdzorg te deconcentreren of althans gemakke-
lijker bereikbaar te maken voor cliënten. Tevens schakelen zij de jeugdzorg meer syste-
matisch in voor de lokale projecten. Een complicatie is echter dat met de regioge-
meenten moet worden samengewerkt. Dit brengt extra bestuurslasten mee voor instel-
lingen en grote gemeenten. Bovendien wordt in Amsterdam en Rotterdam het probleem
voor een deel verplaatst naar de afstemming tussen de centrale stad en de stadsdelen
respectievelijk deelgemeenten. 
De rijksoverheid erkent deze besturingsproblemen. Zoals eerder geschetst, wordt in
het kader van de voorbereiding van de Wet op de jeugdzorg naar oplossingen
gezocht. De door sommige gemeenten gepropageerde overdracht van bevoegdheden
en taken op het terrein van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten wordt niet
overwogen.

Capaciteit jeugdzorg
Een breed gedeeld knelpunt is het gebrek aan capaciteit in de jeugdzorg, waardoor
deze niet kan voldoen aan de verwachtingen die op lokaal niveau bestaan. Met name
de wachtlijsten en de capaciteit van de vrij toegankelijke ambulante hulp worden als
een ernstig probleem ervaren. Ook wordt in enkele gemeenten geklaagd over onvol-
doende capaciteit voor preventieactiviteiten. De opwaardering van het jeugdbeleid is
te laat gepaard gegaan met capaciteitsaanpassingen. De storende invloed van deze
factor moet niet worden onderschat in een periode waarin het lokale jeugdbeleid
volop in ontwikkeling is en een groter beroep op deze instellingen wordt gedaan.

Aansturing GGD
In het verleden bemoeiden de meeste gemeentebesturen zich niet intensief met de
GGD vanuit de opvatting dat het openbaregezondheidsbeleid in goede handen was bij
de professionals van de GGD. De GGD's en in het bijzonder de regionale instellingen
opereerden vrij autonoom. Een en ander heeft geleid tot grote verschillen in taak-
uitoefening. Uit diverse evaluaties bleek dat de uitvoering van de WCPV niet goed
verliep, zowel vanwege onvoldoende financiële middelen als vanwege een inhoudelijk
gebrekkige aansturing door de gemeente. 

Dit komt in een aantal gemeenten tot uiting in de wijze, waarop de jeugdgezondheids-
zorg wordt uitgevoerd. Mede door het advies van de commissie Versterking collectie-
ve preventie volksgezondheid (commissie-Lemstra4) en het beleid van de minister van
VWS is daarin verandering gekomen. 
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Van het gemeentebestuur wordt nu een (pro-)actieve opstelling gevraagd. Het wordt
geacht in samenwerking met de GGD's lokale gezondheidsplannen op te stellen.5 Ook
zal van rijkswege een harmonisatieslag worden gemaakt door een uniform basispakket
jeugdgezondheidszorg te definiëren. De keerzijde van deze ontwikkeling is, dat de
GGD's worden geconfronteerd met uiteenlopende wensen van de deelnemende
gemeenten en met extra bestuurslasten vanwege de voortdurende schaalvergroting.

Afstemming jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus en O&O
Hoofdstuk 5 doet uitvoeriger verslag van het knelpunt dat diverse gemeenten ervaren
met de consultatiebureaus. Het gaat om de afstemming tussen de jeugdgezondheids-
zorg voor 0-4-jarigen en voor 4-19-jarigen. Voorts is de afstemming tussen O&O en
de jeugdgezondheidszorg nog in een pril stadium van ontwikkeling. De welzijnsin-
stellingen en de gezondheidszorginstellingen onderscheiden zich van elkaar in disci-
plines en cultuur. Tevens zijn er aanmerkelijke bestuurlijke verschillen. In het verleden
was er sprake van gescheiden werelden. Pas sinds kort wordt er in bescheiden mate
samengewerkt. Overigens verloopt deze samenwerking ook niet vlekkeloos

Verslavingszorg
Een aantal gemeentelijke plannen schenkt aandacht aan de drugs- en alcoholproble-
matiek onder jongeren. De GGD's, het jeugd- en jongerenwerk en de scholen vervullen
diverse taken in het kader van de preventie. De hulpverlening lijkt de jonge verslaafden
niet optimaal van dienst te zijn. Voor de eerstelijnszorg is de problematiek vaak te
complex, terwijl de jeugdzorg en de GGZ dergelijke cliënten niet lijken op te vangen.
De verslavingszorg is weliswaar in de steden aanwezig, maar bereikt de jongere ver-
slaafden niet erg goed. Wanneer in het verband van het lokale jeugdbeleid afspraken
moeten worden gemaakt over de inzet van verslavingszorg, zien de gemeenten zich
geconfronteerd met aanzienlijke bestuurlijke en financiële hindernissen. De financiële
middelen komen uit verschillende bronnen: 43 centrumgemeenten ontvangen een spe-
cifieke doeluitkering krachtens de Welzijnswet voor maatschappelijke opvang en ver-
slavingsbeleid; de AWBZ verstrekt de gelden voor de verslavingszorg in psychiatrische
ziekenhuizen; en het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de reclassering
van verslaafden. De AWBZ-gefinancierde instellingen en de reclassering opereren
autonoom ten opzichte van gemeenten en leggen binnen functioneel georganiseerde
bestuurlijke kaders verantwoording af. Om op lokaal niveau tot een geïntegreerd
beleid te komen en specifieke gemeentelijke prioriteiten niet in het gedrang te laten
komen, achten enkele gemeenten het noodzakelijk om met de Zorgkantoren die de
AWBZ uitvoeren en Justitie tot een gezamenlijke aansturing van de instellingen voor
verslavingszorg te komen. De doelstellingen zijn het tot stand brengen van gemakkelijk
toegankelijke centra voor opvang, begeleiding en behandeling van verslaafden en het
onderling afstemmen van de preventieactiviteiten. Verschillende betrokken partijen,
zoals GGZ Nederland en de VNG, voeren op het moment overleg hierover.
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Schoolmaatschappelijk werk
De onduidelijke positionering van het schoolmaatschappelijk werk is een praktisch
knelpunt. Er bestaat geen wet- en regelgeving hieromtrent. Het algemeen maatschap-
pelijk werk, dat krachtens de Welzijnswet door de gemeente wordt gefinancierd, ver-
leent deze dienst in het kader van de samenwerkingsverbanden rond de scholen.
Scholen kunnen uit hun eigen budget (formatierekeneenheden) zelf schoolmaatschap-
pelijk werkers aanstellen dan wel dienstverlening inkopen van de lokale welzijns-
instelling. Een andere financieringsbron is het gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid, dat in samenspraak tussen gemeente en scholen totstandkomt. Enkele gemeenten
betreuren, dat de RIAGG's zich hebben ontwikkeld tot tweedelijns psychiatrische
voorzieningen, die op grotere afstand van scholen zijn komen te staan. Men ziet het
maatschappelijk werk niet als bevredigend substituut, ook omdat de capaciteit onvol-
doende is.

Samenhang en netwerken
Het hoofdelement van het lokale beleid is het bevorderen van samenhang, zodat de
hulpvraag van de cliënten adequaat beantwoord kan worden. Zoals in hoofdstuk 3 en
in de voorgaande paragraaf beschreven is, zijn daartoe talrijke netwerken tot stand
gebracht en overlegplatforms opgericht. Instellingen op het terrein van gezondheid en
welzijn participeren bijna altijd in deze verbanden. Vooral de consultatiebureaus en
de jeugdzorg lopen gevaar overbelast te raken. Voorts bestaat in de gemeente niet
altijd overeenstemming over de taken van netwerken, zoals de zorgadviesteams op
scholen of de buurtnetwerken. Met name is er in het veld discussie over de vraag of
zij hulpverleningstaken mogen uitvoeren.

Informatievoorziening
Instellingen en gemeenten ervaren knelpunten in de informatievoorziening, zowel in
het hulpverleningsproces als bij de beleidsvoorbereiding. Ten behoeve van het vraag-
gericht werken en ter bevordering van de samenhang in het beleid willen zij vrijwel
onbeperkt persoonsgebonden gegevens kunnen uitwisselen, cliëntvolgsystemen ont-
wikkelen en registraties koppelen. Dit knelpunt zal ook in enkele andere hoofdstukken
aan de orde komen. Daar wordt vooral ingegaan op het privacy-aspect. In aanvulling
daarop wordt hier gewezen op de praktische uitvoeringsproblemen, die ernstig worden
onderschat. Er wordt sterk gekapitaliseerd op de (technische) mogelijkheden van de
informatisering en de betrouwbaarheid van registraties.
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5 SLUITENDE AANPAK VOOR 0-6-JARIGEN

5.1 Landelijk beleid
De wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) verplicht de gemeenten
per 1 augustus 1998 de startcondities van leerlingen bij hun intrede in het
basisonderwijs te verbeteren. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is daarvoor het
instrument. VVE is een aparte subsidieregeling, gebaseerd op artikel 4 van de Wet
overige OCenW-subsidies. In het overleg tussen de overheden is overeengekomen dat
"gemeenten primair verantwoordelijk (zijn) voor de realisatie van de integrale en vraag-
gerichte aanpak van 0-6-jarigen" (BANS, p. 12). Daarnaast is een aantal beleidsnota's
van belang: De beleidsbrief voor- en vroegschoolse educatie1, De beleidsbrief opvoe-
dingsondersteuning en ontwikkelings-
stimulering (O&O)2 en de beleidsnotitie Positionering jeugdgezondheidszorg.3 Hierna
zullen deze notities kort worden behandeld. Tot slot is er de regelgeving kinder-
opvang.

De laatste jaren wordt steeds meer onderkend dat de voor- en vroegschoolse periode
een essentiële fase is in de ontwikkeling van kinderen, en dat vroegtijdig preventief
beleid maatschappelijke uitval op latere leeftijd kan tegengegaan. Men maakt zich
vooral zorgen over kinderen uit gezinnen met een etnische achtergrond en autochtone
kinderen met laagopgeleide ouders. Van deze groepen kinderen – ongeveer 200.000
in de leeftijdsgroep van 2 tot en met 5 jaar – wordt verwacht dat zij zowel sociaal als
cognitief onvoldoende kunnen meekomen. Het kabinet geeft daarom hoge prioriteit
aan het beleid om (dreigende) achterstanden van kinderen op jonge leeftijd te signaleren
en aan te pakken. De doelstelling is uiteindelijk alle kinderen in een achterstands-
situatie te bereiken en hun optimale ontwikkelingskansen te bieden, met als beoogd
resultaat een reductie van hun taal- en ontwikkelingsachterstand aan het begin van
hun schoolloopbaan. Het is de verwachting dat deelname aan voorschoolse voorzie-
ningen, met name de peuterspeelzaal, een belangrijke bijdrage levert aan de taalvaar-
digheid en de sociale en cognitieve ontwikkeling in het algemeen. Bovendien zouden
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering ouders moeten helpen bij de
opvoeding en kinderen stimuleren tot een voorspoedige ontwikkeling. Gezinnen met
een etnische achtergrond en gezinnen met laag-opgeleide ouders worden in de prak-
tijk echter onvoldoende bereikt. Het kabinet voelt desondanks niet voor niet-vrijblij-
vende vormen van opvoedingsondersteuning4, omdat de bestaande wet- en regel-
geving voldoende mogelijkheden biedt om de verantwoordelijkheid van de ouders te
stimuleren.
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De beleidsbrief uit 1998, getiteld Naar een solide basis: Opvoedingsondersteuning en
ontwikkelingsstimulering als bijdrage aan het voorkomen van maatschappelijke uitval
en jeugdcriminaliteit, is gericht op ouders en kinderen die te weinig worden bereikt
en die een verhoogd risico lopen op maatschappelijke uitval. Daartoe worden voor-
stellen geformuleerd die beogen een meer samenhangend en effectief aanbod van
O&O-activiteiten in met name achterstandswijken tot stand te brengen, zodat ouders
en kinderen in meervoudige risicosituaties worden bereikt. De voorstellen zijn gericht
op versterking van het structurele aanbod van algemene voorzieningen, aangevuld
met het specifieke programma-aanbod. Tot de algemene voorzieningen behoren de
consultatiebureaus, peuterspeelzalen en basisscholen, maar niet de kinderopvang,
omdat de doelgroep daar slechts beperkt gebruik van maakt. De zwaardere vormen
van ondersteuning worden tot het takenpakket van de jeugdzorg gerekend en komen
in de brief niet aan de orde. De keuze voor versterking van het aanbod wordt door-
geschoven naar het volgende kabinet (zie de beleidsbrief VVE). De aangekondigde
maatregelen in de beleidsbrief O&O zijn voorwaardenscheppend: initiatief tot betere
afstemming tussen landelijke aanbieders van programma's, methodiekontwikkeling en
-toetsing, monitoring, intra- en interdepartementale coördinatie, intensivering van de
communicatie tussen gemeenten en landelijke overlegstructuren, en verbetering van
de landelijke infrastructuur steunfuncties.
Verbetering van de signalering van (potentiële) problemen is nodig en wordt vooral
als een regie- en capaciteitsvraagstuk gezien. De gemeentelijke regie op het gebied
van O&O dient zich vooral te richten op de optimale mix van de inzet op de kerntaken
door voorzieningen en de capaciteit die zij vrijmaken voor de neventaken die het
O&O-beleid meebrengt – signalering, versterking onderlinge samenhang.
In de beleidsbrief wordt een relatie gelegd met de CRIEM-nota, die ook aandacht
schenkt aan stimuleringsprogramma's voor de taal- en cognitieve ontwikkeling van
jonge kinderen uit etnische minderheidsgroepen en aan opvoedingsondersteuning.
Bovendien wordt verwezen naar het Landelijke beleidskader gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid vanwege de plaats van voor- en vroegschoolse educatie daarin, en
naar het Nationale actieprogramma Een leven lang leren, dat wijst op de noodzaak
van voorschoolse stimuleringsprogramma's. Tot slot worden de ontwikkelingen rond
de Brede school als een "perspectiefvolle beweging" aangeduid voor het bewerkstelligen
van de aansluiting tussen peuterspeelzalen en het basisonderwijs.

Beleidsbrief voor- en vroegschoolse educatie
In de recente beleidsbrief voor- en vroegschoolse educatie van de staatssecretarissen
van VWS en OCenW stelt het kabinet zich de doelstelling alle kinderen in een achter-
standssituatie te bereiken en hun optimale ontwikkelingskansen te bieden, met als
resultaat een aanzienlijke reductie van hun taal- en ontwikkelingsachterstand aan het
begin van hun schoolloopbaan. Daartoe wordt een aanpak langs verschillende sporen
voorgesteld:
- alle kinderen uit de risicogroep (kinderen uit etnische minderheidsgroepen en

autochtone kinderen met laagopgeleide ouders) moeten op zeer jonge leeftijd een
intensief programma krijgen aangeboden in voorschoolse voorzieningen en de eerste
klassen van het basisonderwijs;
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- daarvoor is het nodig dat (dreigende) ontwikkelingsachterstanden al op zeer jonge
leeftijd worden gesignaleerd;

- vervolgens worden ouders gemotiveerd om hun kind te laten deelnemen aan een
voorschoolse voorziening en een intensief ontwikkelingsprogramma. Hierin spelen
consultatiebureaus vanwege hun grote bereik een belangrijke rol;

- daartoe dient er voldoende capaciteit van het aanbod aan intensieve programma's
en voldoende aanwezigheid van professionele voorschoolse voorzieningen te zijn
(beoogd wordt uitbreiding van de gebruikelijke twee naar vier dagdelen voor het
volgen van zo'n programma);

- van even groot belang is dat de gemeente een samenhangend beleid voert waarin
zij haar regierol actief invult opdat een sluitend aanbod en samenwerking van in
ieder geval consultatiebureaus, peuterspeelzalen en basisscholen ontstaat;

- om ouders te betrekken moet samenhang worden gerealiseerd met het beleid op het
terrein van volwasseneneducatie en inburgering en moet nauwe samenwerking
worden gezocht met zelforganisaties van minderheden.

Deze aanpak krijgt concrete uitwerking in de volgende maatregelen:
- substantiële uitbreiding van de capaciteit om programma's aan te bieden aan de

kinderen uit de doelgroep;
- versterking van de keten van voorzieningen voor jonge kinderen en vergroting van

hun bereik, door afspraken met gemeenten over de versterking van het peuterspeel-
zaalwerk en over een sluitende aanpak voor 0-6-jarigen, door consultatiebureaus
verder te professionaliseren en te ondersteunen zodat zij actief deelnemen aan net-
werken van voorschoolse voorzieningen, 'outreachend' gaan werken en ouders
doorverwijzen, motiveren en ondersteunen, en door financiële drempels voor peuter-
speelzalen weg te nemen;

- scholing, deskundigheidsbevordering en werving (nascholing door medewerkers
van de Onderwijs Begeleidings Dienst, post-hbo-opleiding voor de aansluiting
voor- en vroegschools educatie, enz.);

- ondersteuning van kwaliteit- en beleidsontwikkeling (VNG-project Lokaal jeugd-
beleid, VVE-makelaar, methodiekontwikkeling);

- monitoring en evaluatie.

Beleidsnotitie Positionering jeugdgezondheidszorg
In de visie van de staatssecretaris van VWS is de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gericht
op het bevorderen van de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugdigen.
Daartoe is het in de eerste plaats noodzakelijk dat er een goed beeld bestaat van de
fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. In de tweede plaats moet
samengewerkt worden met andere voorzieningen voor de jeugd, zoals het peuterspeel-
zaalwerk, de kinderopvang, het onderwijs en de sportsector; de signalen van deze
voorzieningen dragen bij aan het verkrijgen van een duidelijk beeld van de ontwikkeling
van kinderen, terwijl omgekeerd de JGZ aan deze voorzieningen relevante informatie
kan verstrekken. Bij gesignaleerde (dreigende) ontwikkelingsproblemen moet ook
samengewerkt worden met voorzieningen als het algemeen maatschappelijk werk
(AMW), de jeugdzorg, en de advies- en meldpunten kindermishandeling (AMK's). In
de derde plaats moeten activiteiten van de JGZ zo toegankelijk mogelijk zijn, met bij-
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zondere aandacht voor jeugdigen en gezinnen in achterstandssituaties.
De huidige scheiding in de JGZ naar leeftijd – 4 jaar – wordt als "niet ideaal"
omschreven vanwege het ontbreken van beleidsmatige afstemming tussen GGD's en
de consultatiebureaus. Tevens is er onvoldoende afstemming met andere sectoren.
Daarom wordt voorgesteld de huidige cesuur bij 4 jaar op te heffen en te komen tot
een integrale JGZ voor alle jeugdigen tot een nader te bepalen leeftijd (het voorstel is
17 of 19 jaar). De gemeente wordt belast met de regie omwille van de samenhang
binnen de JGZ en omwille van de afstemming met andere voorzieningen. Dit zal worden
vastgelegd in de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV). In een algemene
maatregel van bestuur zal een basispakket JGZ worden vastgelegd met daarin zes pro-
ductgroepen (functies):
- individuele monitoring en signalering;
- afstemming op individueel niveau van de zorgverlening op de zorgbehoefte;
- screening en vaccinaties;
- voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
- onderkenning van gezondheidsbedreigende (omgevings)factoren, in nauwe samen-

werking met andere zorgverleners;
- zorgsystemen (structurele contacten met andere jeugdvoorzieningen).

BANS
Het Bestuursakkoord nieuwe stijl formuleert als doel onder meer dat alle gemeenten
op wijk- of vergelijkbaar schaalniveau een structurele aanpak voor 0-6-jarigen ont-
wikkelen. In die aanpak moet onder meer aandacht worden besteed aan een doel-
treffende en doelmatige samenwerkingsstructuur voor 0-6-jarige kinderen en hun
ouders, aan een visie op de gewenste infrastructuur, een vraaggerichte werkwijze en
het systematisch volgen van beleidseffecten. In het kader van BANS en conform de
beleidsbrief VVE onderzoekt een interdepartementale werkgroep waaraan ook de
VNG deelneemt, de wenselijkheid en mogelijkheden om te komen tot een integraal
kader voor het 0-6-jarigenbeleid. 

Regelgeving kinderopvang
Kinderopvang is wettelijk ingekaderd in de Welzijnswet; gelden worden aan gemeenten
versleuteld via het gemeentefonds (VWS). Er zijn tijdelijke regelingen geweest, die
recentelijk zijn samengevoegd:
- tijdelijke stimuleringsregeling kinderopvang 1999-2002 (VWS): gelden worden via

een specifieke uitkering aan gemeenten uitgekeerd; deze verplichten zich tot het
realiseren van een bepaald aantal kindplaatsen; deze uitbreiding dient tot de verwezen-
lijking van 71.000 kindplaatsen in 2002 te leiden; 

- tijdelijke stimuleringsregeling buitenschoolse opvang 1997-2000: 158,5 miljoen
gulden beschikbaar. Met ingang van 2000 is de regeling verlengd tot 2002 en is
84,8 miljoen gulden toegevoegd. Aan het einde van 2002 moeten in totaal 26.161
plaatsen beschikbaar zijn.
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Beide tijdelijke regelingen zijn geïntegreerd in de Regeling uitbreiding kinderopvang
en buitenschoolse opvang. De uitkering aan de gemeente per gerealiseerde opvang-
plaats bedraagt 12.080 gulden.
De gemeente is vrij in het kiezen van een eigen verhouding tussen de capaciteit voor
0-4- en voor 4-12-jarigen, al naar gelang de lokale behoefte aan kinderopvang. Zij is
verplicht de rijksbijdrage op grond van de stimuleringsregeling te besteden aan de
kinderopvang en niet aan, bijvoorbeeld, peuterspeelzaalwerk. Die beleidsvrijheid bezit
zij in principe wel voor de gelden die via de Welzijnswet ter beschikking komen.

Dan is er de Subsidieregeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alleen-
staande ouders van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Deze regeling is in 1996 ingevoerd en beoogt de kansen van alleenstaande ouders op
uitstroom uit de bijstand te stimuleren. In 1999 hebben 489 gemeenten deze subsidie
aangevraagd voor in totaal 110,4 miljoen gulden. Voor 2000 is 123,2 miljoen
beschikbaar.
Met ingang van 2000 is de regeling vernieuwd: uitbreiding van de doelgroep met
minderjarige alleenstaande ouders (de zogenoemde tienermoeders) en met deelnemers
aan sociale activering. Op dit moment ligt er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel
dat de financiering van kinderopvang voor WAO'ers en WW'ers die een reïntegratie-
project volgen, uit respectievelijk het REA-fonds en het Algemeen werkloosheids-
fonds mogelijk maakt.

In 1999 heeft het ministerie van VWS subsidie toegekend aan 67 tieneropvang-
projecten, bedoeld voor de buitenschoolse opvang van kinderen van 12-16 jaar. 151
gemeenten hadden een aanvraag ingediend (Welzijnsnota 1999-20025).

De bijdrage van de sociale partners – veelal in CAO's vastgelegd – spitste zich tot
voor kort toe op de buitenschoolse opvang van 0-4-jarigen; de belangstelling voor het
subsidiëren van kindplaatsen voor de groep 4-12-jarigen begint echter toe te nemen,
omdat men werkende ouders nodig heeft op de arbeidsmarkt.

Op grond van het Tijdelijk kwaliteitsbesluit kan het rijk vergunning verlenen aan die
voorzieningen die voldoen aan de hierin neergelegde kwaliteitseisen.

Het ligt in de bedoeling alle hiervoor genoemde regelingen te vervangen door een
Wet basisvoorziening kinderopvang om zo een dekkend aanbod te scheppen voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Staatssecretaris Vliegenthart heeft in juni jongstleden een
brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij de hoofdlijnen van deze wet uiteen-
zet.6 Het stelsel dat zij voor de toekomst schetst, is gebaseerd op een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ouders, werkgevers en overheid. Deze komt het sterkst tot
uitdrukking in de financieringsvorm.
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Ouders dragen een deel van de kosten bij, waarvan de hoogte afhankelijk is van hun
inkomen. Werkgevers leveren een 'vaste' bijdrage. De (rijks)overheid vult de ouder-
bijdrage aan.
Wat die ouderbijdrage betreft, is gekozen voor een systeem van vraagfinanciering,
waarbij de ouders zelf het geld in handen krijgen. De uitvoering op landelijk niveau
zal bij voorkeur door de Belastingdienst geschieden. Dit systeem impliceert een andere
rol voor de gemeente: de bestaande subsidierelatie tussen gemeente en instelling
maakt plaats voor een meer regisserende en stimulerende rol. 
Het is de bedoeling dat de wet het recht op voldoende kwaliteit van de voorzieningen
vastlegt en een financiële bijdrage van de overheid waarborgt. Ook zal deze de kwali-
teitseisen bevatten waaraan iedere voorziening moet voldoen. De GGD ziet toe op de
uitvoering hiervan. 
De thans bestaande tijdelijke regelingen zullen opgaan in de Wet basisvoorziening
kinderopvang en het is de bedoeling dat de SZW-regeling in deze wet opgaat op het
moment dat er voldoende kinderopvangvoorzieningen zijn. De afstemming tussen
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk kan qua wet- en regelgeving worden verbeterd.
Gezien de samenhang tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op lokaal niveau,
zou de beoogde Wet basisvoorziening kinderopvang uitgebreid kunnen worden met
het peuterspeelzaalwerk en de SZW-regeling. Op die manier wordt één wettelijk
kader geschapen voor voorzieningen die nauw met elkaar samenhangen. Deze moge-
lijkheid wordt momenteel bezien. 

5.2 Lokaal beleid
Alle gemeenten hebben maatregelen in uitvoering die gericht zijn op de opvoeding
van kinderen. Vier maatregelen komen in alle MOP's voor: 
- het aanbieden van ondersteuning bij de opvoeding;
- capaciteitsuitbreiding van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk;
- invoering van het concept van de zogenoemde Brede school;
- bestrijding van onderwijsachterstand.
O&O en VVE genieten hoge prioriteit, omdat tijdig signaleren en interveniëren in
deze periode als essentieel worden gezien in de preventie van latere problemen, zoals
schooluitval, criminaliteit en werkloosheid.

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op kinderen van 0 tot 6 jaar.
Vooral de peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen, en de eerste klassen van
de basisschool spelen hierin een rol. De peuterspeelzalen zijn meestal ondergebracht
bij zelfstandige organisaties voor peuterspeelzaalwerk, soms bij lokale welzijnsinstel-
lingen, en af en toe bij zelfstandige organisaties voor kinderopvang en binnen het
onderwijs. De gemeente financiert ze vaak geheel of voor een groot deel. Er bestaan
echter ook ongesubsidieerde peuterspeelzalen. Peuterspeelzalen en kinderopvang zijn
belangrijk voor de signalering van, en vooral voor de interventie in ontwikkelings-
achterstanden van kinderen. Taalachterstanden staan op het moment centraal.
Het beleid van de gemeenten is over het algemeen gericht op uitbreiding van het aantal
kindplaatsen in peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen. Vrijwel overal is de
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vraag groter dan het aanbod, zo blijkt uit de MOP's. In de kinderopvangvoorzieningen
bestaat er een onderscheid tussen bedrijfs- en gesubsidieerde plaatsen. Vaak moet er
een beter evenwicht tussen deze verschillende plaatsen tot stand worden gebracht, in
de zin dat werkgevers meer plaatsen moeten creëren. Bovendien wil de gemeente het
bereik verbeteren: weer nemen voornamelijk allochtone kinderen nog te weinig deel
aan deze voorzieningen, terwijl zij als groep een aanmerkelijk risico lopen zijn op
(taal-)achterstanden. Hoe men dit wil doen, is niet altijd duidelijk. De hulp van tussen-
personen wordt ingeroepen, zoals buurtmoeders, organisaties van etnische minderheden
en moskeeën. Ook huisbezoeken worden als instrument ingezet. Naast verbetering
van de capaciteit krijgt verbetering van de kwaliteit aandacht. Hiertoe dienen maat-
regelen als professionalisering van de leid(st)ers en een stelsel van kwaliteitscontrole. 
Zoals gezegd staat momenteel vooral taalachterstand centraal. Er zijn verschillende
programma's ontwikkeld om hier in de voorschoolse periode aan te werken, zoals
Piramide, Kaleidoscoop, Bijdehand (Dordrecht) en PeuterTAAL (Leiden). Het doel
van deze programma's is kinderen een gelijke uitgangspositie te verschaffen bij de
toetreding tot de basisschool.

De programma's van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering (O&O)
zijn erop gericht ouders te ondersteunen in hun opvoedingstaak, en hebben onder
andere betrekking op taalbeheersing. Door middel van de programma's van O&O pro-
beert men de ouderparticipatie te vergroten, hetgeen een positief effect op de ontwik-
keling van kinderen zou moeten hebben. De consultatiebureaus, de peuterspeelzalen
en de voorzieningen voor kinderopvang vervullen hierin een rol.
Er zijn O&O-programma's voor verschillende leeftijdsgroepen, zoals Opstapje,
Opstap, Overstap en Stap-Door. O&O is bedoeld voor de hele groep van 0-18 jaar,
maar gemeenten specificeren hun plannen voor de aanpak voor de oudere groep over
het algemeen niet verder. 
De consultatiebureaus zijn een belangrijke vindplaats van (potentiële) problemen bij
kinderen, omdat het grootste deel van hen hier komt in de vroegste jaren (0-2). De
moeilijkheid zit in het deel van de kinderen dat niet wordt bereikt. Dat zijn met name
allochtone kinderen. De consultatiebureaus zijn niet altijd bereid speciale acties te
ondernemen voor de vergroting van hun bereik, omdat ze van mening zijn dat zij een
algemene voorziening vormen. Daarbij is van belang dat de bureaus niet onder de
gemeentelijke GGD vallen, maar een onderdeel zijn van de regionale Thuiszorg.
De afspraken richten zich er meestal op de functie van de bureaus als vindplaats te
bevestigen en te versterken. In de eerste plaats gaat het hierbij om het 'pedagogiseren'
van het werk: men moet niet alleen kijken naar de somatische ontwikkeling van het
kind, maar naar zijn of haar gehele ontwikkeling, om achterstanden op ieder terrein
vroeg te kunnen signaleren. Ten tweede wil men bevorderen dat de bureaus de ver-
zamelde gegevens afstemmen met de instellingen waar de kinderen vervolgens
terechtkomen. Dit zijn vooral de peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen en de
GGD. Deze kunnen vervolgens de relevante gegevens weer doorgeven aan de basis-
school.
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De plannen van de gemeente voor dit alles worden niet altijd voorafgegaan door een
uitgewerkte kwantitatieve probleemanalyse. Het meest komen nog cijfers over het
bereik van peuterspeelzalen voor. 
Als actoren in O&O zijn in ieder geval betrokken de consultatiebureaus, en daarmee
de Thuiszorg, de peuterspeelzalen, de kinderopvanginstellingen en (de schoolbesturen
van) het primair onderwijs. In grotere steden horen hier nog de stadsdelen of deel-
gemeenten bij. Verder worden nog diverse partners genoemd als de (afdeling jeugd-
gezondheidszorg van de) GGD, buurtmoeders, moedercentra, migrantenorganisaties,
bedrijven (voor bedrijfsplaatsen kinderopvang), organisaties van etnische minderheden,
vluchtelingen en moskeeën, sociaal-cultureel werk en indien aanwezig een stuurgroep.
Gemeenten zijn niet altijd duidelijk over de verwachte resultaten. Het algemene doel
is een goede voorbereiding voor (risico)kinderen van 2 tot 4 jaar op de (basis)school-
carrière. Daartoe moeten de overgangen tussen voorzieningen soepel verlopen en de
ontwikkeling van het kind gevolgd en zodoende bekend zijn. Meetbare doelen betreffen
de uitbreiding van het aantal plaatsen in de peuterspeelzalen en kinderopvang, en het
vergroten van het bereik (procentueel). 
We kunnen constateren dat het beleid van de gemeenten op dit terrein in grote lijnen
weinig variatie vertoont. 

5.3 Knelpunten

Privacywetgeving
Deze wetgeving wordt als een obstakel gezien voor de overdracht van gegevens tussen
instellingen, terwijl die overdracht in het kader van de preventie noodzakelijk wordt
geacht. Volgens de Wet op de persoonsregistratie mag een persoonsregistratie alleen
worden aangelegd voor een bepaald doel, en dat doel mag niet in strijd zijn met de
wet, de openbare orde of de goede zeden. Daarnaast moet de houder van de registratie
er ook een redelijk belang bij hebben. Gegevens mogen alleen onder strikte voorwaarden
aan derden worden verstrekt, indien zulks uit het doel voortvloeit, als er een wettelijk
voorschrift is dat daartoe verplicht, of indien betrokkene daartoe schriftelijk toestem-
ming heeft verleend.
Voor registraties binnen de (semi-)overheid biedt de wet, in artikel 18 lid 3, een
mogelijkheid om naar aanleiding van een verzoek persoonsgegevens te verstrekken
aan een ander (semi-)overheidsorgaan dat die gegevens nodig heeft om zijn taak goed
te kunnen vervullen. Wel moet dan getoetst worden of de verstrekking van die gegevens
geen onevenredige schade toebrengt aan de persoonlijke levenssfeer van de geregi-
streerde. Hierbij moet men in gedachte houden dat gegevens die onder het beroeps-
geheim vallen of onder een wettelijke plicht tot geheimhouding, niet zonder toestem-
ming van betrokkene kunnen worden verstrekt.

Veel uitvoerende actoren herkennen dit knelpunt in ieder geval voor een deel.
Overdracht van informatie over individuele kinderen achten zij vooral van belang tussen
consultatiebureau en peuterspeelzaal, tussen consultatiebureau en primair onderwijs
en tussen peuterspeelzaal en primair onderwijs.7
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Vooral informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling alsmede over omgevings-
factoren die daarop van invloed zijn, zien zij als essentieel ten behoeve van een slui-
tende aanpak die vroegtijdig inspeelt op (potentiële) problemen. Problemen in de
sociaal-emotionele ontwikkeling en probleemgedrag zijn, volgens uitvoerders, te
voorzien, maar de wet- en regelgeving werkt belemmerend voor het informeren van
actoren die zouden kunnen behandelen en/of doorverwijzen. Daarom wordt soms te
laat ingegrepen.
In de gemeente Rotterdam vindt dergelijke informatieoverdracht plaats ten behoeve
van het leerlingvolgsysteem en de jeugdmonitor. De dossiervorming begint bij de
consultatiebureaus en vervolgens vindt dossieroverdracht plaats. Volgens de betrokken
wethouder is dit door de privacywet- en regelgeving weliswaar lastig, maar niet
onmogelijk. De Rotterdamse uitvoerende actoren erkennen dit min of meer; er worden
manieren gevonden om informatie uit te wisselen, maar het gaat niet altijd langs officiële
wegen.
Uitvoerende actoren wijzen op het feit dat dossiers overgedragen mogen worden als
de ouders hiervoor toestemming verlenen. Zodoende wordt tevens een draagvlak bij
ouders/verzorgers voor een eventueel noodzakelijke behandeling eerder bereikt. Het
probleem beperkt zich daarmee tot ouders/verzorgers die niet toestemmen in dossier-
overdracht, terwijl juist bij hun kinderen de kans op een verstoorde sociaal-emotionele
ontwikkeling kinderen relatief groot is.
Een nadeel dat kleeft aan dossieroverdracht tussen instellingen, is dat van stigmatisering:
eens een vlekje, altijd een vlekje.

Tot slot zij vermeld dat de regering een wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening
in voorbereiding heeft inzake de advies- en meldpunten kindermishandeling (AMK's)
met de bedoeling enkele juridische knelpunten aan te pakken die een adequaat func-
tioneren van de AMK's belemmeren. Eén van de wijzigingen heeft betrekking op de
verwerking van persoonsgegevens, stelt daaraan voorwaarden, en regelt wanneer en in
welke gevallen gegevens door het AMK mogen worden verstrekt aan derden. Het
voorkomen en behandelen van kindermishandeling wordt afgewogen tegen de
bescherming van de persoonlijke (levens)sfeer. Het belang van preventie wordt zo
hoog geacht dat de regeling aangeeft wanneer personen die een wettelijke geheimhou-
dingsplicht hebben, zonder toestemming van betrokkene gegevens kunnen verstrek-
ken aan het AMK wanneer het daarom vraagt. In het wetsvoorstel wordt bepaald dat
wanneer een situatie van kindermishandeling daarom vraagt, het medisch beroeps-
geheim kan worden doorbroken.

Onvoldoende bereik van allochtonen
Verschillende voorzieningen – consultatiebureaus, kinderopvang en peuterspeelzalen
– blijken de allochtone bevolkingsgroep niet of onvoldoende te bereiken. Deze con-
statering geldt ook voor voorschoolse trajecten.
Dit knelpunt wordt in twee van de grote steden expliciet aan de orde gesteld; in beide
gemeenten door de gemeenteambtenaren en door vertegenwoordigers van uitvoerende
instellingen die direct met deze doelgroep te maken hebben. Als een van de oorzaken
voor de geringe deelname aan trajecten ontwikkelingsstimulering (Opstap, Opstapje,
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enz.) noemen zij het feit dat het moeilijk is zogenoemde intermediairs of buurtmoeders
uit de doelgroep te rekruteren. Dit zou weer samenhangen met de arbeidsvoorwaarden,
die in verhouding tot de functie-eisen matig zijn (het betreft Melkertbanen), waardoor
de kwalitatief betere medewerkers doorstromen naar beter betaalde functies. Hierdoor
is het moeilijk allochtone moeders met kinderen de projecten in te loodsen en komt
bovendien de kwaliteit van het werk in het gedrang.
Consultatiebureaus beschikken niet over voldoende capaciteit en bereidheid om veel
energie te steken in het bereiken van allochtone ouders, terwijl de indruk bestaat dat
juist de allochtone gezinnen die niet bereikt worden, een grotere kans hebben dat het
mis gaat met de kinderen.

Ouderparticipatie wordt algemeen van grote betekenis beschouwd voor de ontwikkeling
van de kinderen. Voor het bereiken van allochtone ouders ziet men een belangrijke rol
weggelegd voor allochtone zelforganisaties.

Afstemming tussen instellingen 
De afstemming tussen het consultatiebureau, de GGD, de kinderopvang en de peuter-
speelzaal alsmede het basisonderwijs is problematisch. Het overzicht van wat er alle-
maal speelt, ontbreekt en er is sprake van overlap.
Alle gemeenten willen een doorgaande lijn in de zorg voor jeugdigen. De consultatie-
bureaus zijn krachtens de AWBZ ondergebracht bij de thuiszorginstellingen en niet
bij de GGD (m.u.v. het grootste deel van Amsterdam). De discussie gaat dus over een
wijziging van de verantwoordelijkheid voor de consultatiebureaus. Zoals in hoofdstuk
4 reeds is gesteld, voelt de staatssecretaris van VWS er veel voor om de verantwoor-
delijkheid voor de gehele jeugdgezondheidszorg voor 0-19-jarigen onder het regime
van de WCPV te brengen, hetgeen (in materiële zin) een overgang zou kunnen impli-
ceren van de consultatiebureaus van de Thuiszorg naar de GGD. Vooruitlopend op
definitieve besluiten zijn sommige gemeenten erin geslaagd bevredigende afspraken
te maken met de Thuiszorg over de inzet en vernieuwing van de zorg voor 0-4-jarigen,
andere ondervinden echter knelpunten.
Gerelateerd hieraan is het ontbreken van overzicht over het grote aantal projecten in
met name het O&O-beleid – hetgeen samenhangt met de diversiteit aan actoren – , dat
een aantal steden ook als knelpunt aanmerkt.
Uit evaluatieonderzoek (KPMG en TNO Preventie en Gezondheid 1997) blijkt dat
beleidsmatige afstemming in het aanbod van zorgpakketten tussen de GGD's en de
consultatiebureaus ontbreekt. Dit heeft te maken met de verschillende bestuurlijke
constructies waarin deze instellingen zitten. De consultatiebureaus vallen onder de
regionaal opererende thuiszorginstellingen en worden gefinancierd vanuit de AWBZ,
terwijl de GGD's onder het bestuur van gemeenten vallen en gefinancierd worden uit
het gemeentefonds. In de praktijk blijkt de beleidsmatige afstand tussen GGD en
gemeente echter vaak groot te zijn. Beide typen instellingen zijn voor gemeenten
daarom lastig te regisseren. Wellicht biedt de wettelijke regeling voor een integrale
jeugdgezondheidszorg, waarin in het regeerakkoord is voorzien, een oplossing voor dit
knelpunt.

42 (SLUITENDE AANPAK VOOR 0-6-JARIGEN



De afstemming tussen consultatiebureau en peuterspeelzaalwerk/kinderopvang betreft
vooral dossieroverdracht en is hiervoor aan de orde geweest.
De afstemming tussen peuterspeelzaalwerk/kinderopvang en primair onderwijs gaat
vooral over de gebruikte methodieken. Indien peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
een taak hebben op het gebied van voorschoolse educatie, is het van belang dat zij
methodieken gebruiken die aansluiten op de methodieken die in de vroegschoolse
periode in gebruik zijn. Een van de oorzaken voor de moeizame samenwerking lijkt
voort te komen uit de cultuurverschillen tussen de welzijns- en de onderwijssector.

Wettelijke en financiële belemmeringen voor samenhangend beleid
De huidige wet- en regelgeving met de daaraan gekoppelde financieringsstromen op
het terrein van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk (zie hiervoor in § 5.1)
belemmeren gemeenten in het voeren van een samenhangend beleid.
Een knelpunt zou de samenhang tussen kinderopvang (oudergericht) en peuterspeel-
zaalwerk (kindgericht, op de leeftijd 2-4 jaar) zijn. Het peuterspeelzaalwerk valt onder
het lokale welzijnsbeleid (sociaal-cultureel werk), de gelden voor de kinderopvang
zijn deels geoormerkt en kennen eigen financieringsstromen. Dit bemoeilijkt de
afstemming tussen deze twee werksoorten. Aan de andere kant is een groot deel van
de middelen vrij in te zetten, en betreft het hier wel twee verschillende voorzieningen.
Bovendien heeft het parlement aan de vaststelling van de tijdelijke stimuleringsrege-
ling kinderopvang uitdrukkelijk kwantitatieve beleidsprestaties gekoppeld, waarbij de
gemeente zelf in de gelegenheid wordt gesteld aan te geven welk resultaat zij denkt te
kunnen bereiken. 
Voor gemeenten blijkt het in de praktijk soms niet mogelijk om aan de eisen van de
regeling te voldoen, omdat in een bepaald gebied (achterstandswijken) meer behoefte
is aan peuterspeelzalen dan aan kinderopvang. Gezien de belangrijke plaats van het
peuterspeelzaalwerk in de beleidsbrief VVE en de concentratie van kinderen van de
VVE-doelgroep in die gebieden, zou dat een probleem kunnen zijn. 
Een ander punt is dat de praktijk heeft geleerd dat het niet altijd mogelijk is om vol-
doende bedrijfsplaatsen te creëren, terwijl in de planning daarmee rekening was
gehouden. Dat legt weer meer druk op de gemeenten omdat ze in vergelijking met de
planning extra kinderopvangplaatsen moeten creëren, terwijl daarvoor in beginsel
geen extra geld beschikbaar is. Op sommige plaatsen echter is dit geen probleem,
maar wordt het probleem juist gevormd door het tekort aan geschikte locaties voor
bedrijfsopvang.
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6 BREDE SCHOOL EN ONDERWIJSACHTERSTAND

6.1 Landelijk beleid
Het concept van de Brede school heeft inmiddels in veel steden een aanzienlijke aan-
hang gekregen. De essentie ervan is met een verscheidenheid aan middelen kinderen
te stimuleren actief deel te nemen aan de samenleving. Een Brede school is eigenlijk
een netwerk van voorzieningen in en rond de school, dat die actieve deelname tracht
te bevorderen. Dat heeft het voordeel dat eventuele problemen vroeg gesignaleerd
kunnen worden en dat daardoor relatief adequaat ingegrepen kan worden waar dat
nodig is. Ook het kabinet ziet de Brede school als een goed instrument bijvoorbeeld
om de samenhang tussen onderwijs, welzijnswerk, politie, enzovoort, te versterken.
Het kabinet onderkent dat er in verschillende gemeenten vanuit verschillende motie-
ven aan de Brede school gewerkt wordt. De belangrijkste motieven zijn de toenemende
mate waarin ouders door hun participatie op de arbeidsmarkt niet meer in de opvang
van hun kinderen kunnen voorzien, en de noodzaak onderwijsachterstanden aan te
pakken door een bundeling van expertise. Ook leidt het rijk uit een aantal relevante
intersectorale beleidskaders een aantal prioritaire doelstellingen voor Brede scholen
af. Dit zijn: vergroting van de deelname aan programma's voor- en vroegschoolse
educatie door achterstandskinderen, aanpak van voortijdig school verlaten, bevorderen
van de veiligheid voor kinderen in en om de school en in de buurt, realiseren van longi-
tudinale en intersectorale samenhang in het aanbod voor de jeugd, vergroting van de
ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd, en snelle onderkenning en behandeling
van kinderen die zijn aangewezen op de jeugdzorg.
Ondanks deze prioritaire doelstellingen wordt er vanuit rijksniveau niets geregeld. De
ministeries van OCenW en VWS vinden het thans niet nodig extra financiële onder-
steuning te bieden. Men wil afwachten welke initiatieven op lokaal niveau tot ontwik-
keling komen. De gemeente steunt de Brede school financieel met eigen middelen: de
gelden krachtens de wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), huisves-
tingsgelden, schoolbegeleidingsgelden en gemeentelijke budgetten.

De rijksregelgeving voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid kent als cen-
traal element een landelijk beleidskader waarin het rijk zijn doeleinden heeft geformu-
leerd die door de gemeente moeten worden gehaald. De grote steden zijn verplicht
een plan op te stellen dat duidelijk maakt op welke wijze de gemeente in haar beleid
aandacht besteedt aan de landelijke doelstellingen. Dit zogenoemde onderwijsachters-
tandenplan moet zij in Op overeenstemming gericht overleg – het OOGO – met de
scholen maken. Het plan moet aandacht besteden aan voor- en vroegschoolse educatie
(VVE), beheersing van de Nederlandse taal, vermindering van het aantal verwijzingen
naar speciale voorzieningen, vermindering van de schooluitval en evenredige deelname
aan het onderwijs. De wijze waarop de gemeente de doelstellingen wenst te realiseren,
moet in meetbare termen worden uitgedrukt.
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Door de overdracht van taken en middelen van het rijk naar de gemeente heeft zij de
volgende instrumenten om het lokale onderwijsbeleid vorm te geven:
- onderwijsbegeleidingsdiensten (tot 1 januari 2002 heeft de gemeente een instand-

houdingsplicht en ontvangt daarvoor een doeluitkering, daarna worden de middelen
overgeheveld naar het gemeentefonds);

- de gelden en bevoegdheden voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (zie
hiervoor);

- de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen in het primair en voortgezet
onderwijs (de middelen hiervoor maken deel uit van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds);

- verantwoordelijkheid en middelen voor Onderwijs in allochtone levende talen
(OALT, de grote steden zijn verplicht een plan op te stellen en ontvangen hiervoor
een doeluitkering).

Daarnaast is het beleid Weer samen naar school (WSNS) relevant. Dit beoogt de uit-
stroom van leerlingen van het reguliere naar het speciale basisonderwijs te beperken
door de extra zorg die sommige leerlingen (die, bijvoorbeeld, te maken hebben met
dyslexie, ADHD of autisme) nodig hebben, zo veel mogelijk binnen het reguliere
basisonderwijs aan te bieden. Daartoe zijn er (regionale, stedelijke of binnenstedelijke)
samenwerkingsverbanden tussen scholen voor speciaal en regulier onderwijs opgericht.
Deze verbanden kennen een zorgplan, dat aangeeft hoe de zorg geregeld wordt, en
een verwijzingscommissie, de Permanente commissie leerlingenzorg (PCL). De 
bekostigingsstructuur stimuleert dat leerlingen zo veel mogelijk in het reguliere
onderwijs worden opgevangen. Scholen voor speciaal basisonderwijs ontvangen een
zorgbudget dat toereikend is voor twee procent van het aantal leerlingen in het samen-
werkingsverband. Ook de reguliere basisscholen ontvangen een zorgbudget. Als meer
dan twee procent van de leerlingen deelneemt aan het speciaal basisonderwijs, dan
dragen de reguliere scholen een deel van hun zorgbudget over aan de speciale scholen.
Door versterking van hun eigen zorgcapaciteit kunnen reguliere basisscholen ertoe
bijdragen dat meer leerlingen binnen het reguliere onderwijs blijven, en dat het deel
van het zorgbudget dat zij aan het speciaal onderwijs moeten overdragen, beperkt
blijft. De gemeente heeft formeel geen rol in WSNS, behalve als bestuurder van open-
bare onderwijsstellingen.

In juni 1999 hebben de bewindslieden van VWS en OCenW afspraken gemaakt ten
behoeve van de opvang van leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen.
De opvang van deze groep, waarvan de omvang toeneemt en de aard van de proble-
matiek verzwaart, vergt een intensivering van de samenwerking tussen jeugdzorg en
onderwijs. Daartoe wordt de mogelijkheid geboden door de nieuwe Bureaus jeugd-
zorg, de WSNS-samenwerkingsverbanden en de samenwerkingsverbanden in het
voortgezet onderwijs. De samenwerking dient gericht te zijn op hulp die scholen niet
kunnen bieden, zoals in het geval van problemen die voortkomen uit de (thuis)omgeving
van het kind, of van psychische problematiek. Scholen hebben hierin een signalerende
functie en sluiten op deze manier aan bij de aanpak van de jeugdzorg, die zo vroeg
mogelijk wil interveniëren. Het rijk faciliteert de samenwerking door het ondersteu-
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nen van initiatieven en een financiële bijdrage aan een landelijk expertisecentrum
samenwerking onderwijs-jeugdzorg.

6.2 Lokaal beleid
In de MOP's staat het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid wel vermeld, maar
wordt het verder niet expliciet toegelicht. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het
feit dat dit beleid van recente datum en nog in ontwikkeling is. Bovendien komt het
welis-waar niet in de MOP's aan de orde, maar wel in andere gemeentelijke nota's. Zo
zien we bij planplichtige gemeenten de nodige variatie in het inzetten van gelden, afhan-
kelijk van hun sturingsambitie. Is die hoog, dan wil het gemeentebestuur de school-
gebonden middelen betrekken bij de inhoud van het GOA-plan; is die laag, dan is de
gemeente terughoudender en laat die middelen vooralsnog ongemoeid. 

Het concept van de Vensterschool is 'uitgevonden' in Groningen, waar in 1995
gemeente en onderwijsveld in discussie gingen over de verbreding van onderwijsdoelen
en mogelijke vormen van samenwerking tussen betrokkenen. Rotterdam volgde een
jaar later met de Brede school. Inmiddels zijn vrijwel alle 25 grote steden met het
concept bezig (waarvan sommige in deze convenantsperiode ermee zijn begonnen).
Daardoor is er heel wat diversiteit ontstaan, niet alleen in de benaming, maar ook in
de invulling van het concept, en daarmee in de partners. In de bestudeerde MOP's
kwamen de volgende namen voor: de Brede school (Amsterdam, Rotterdam, Leiden),
de Brede buurtschool (Den Haag, Almelo), het Multifunctionele zorgcentrum
(Arnhem), de School in de samenleving (Dordrecht) en de school volgens het Forum-
concept (Utrecht). 
Een eerste verschil zit in de doelgroep. De Brede school is begonnen in achterstands-
wijken, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Sommige gemeenten voeren
het nu echter ook in andere delen van de stad in, bijvoorbeeld omdat er nieuwbouw
gepleegd kan worden. Andere gemeenten beginnen met enkele experimenten en breiden
het aantal deelnemende scholen gestaag uit. Weer andere willen het in een keer in alle
(voorrang)scholen invoeren. Ook kan het zijn, dat de gemeente weliswaar alle scholen
uitnodigt Brede school te worden, maar slechts de scholen in bepaalde achterstands-
gebieden met middelen hierbij ondersteunt, zoals in Rotterdam. Gemeenten die de
Brede school nadrukkelijk in achterstandsgebieden inzetten, laten dit soms voorafgaan
door een probleemanalyse van het aantal kinderen met een achterstand en/of in een
risicosituatie. In ieder geval is de Brede school altijd nadrukkelijk verbonden met de
wijk.
Een tweede verschil ligt in de keuze voor de Brede school als organisatorisch ver-
band, een netwerk van actoren, of voor de Brede school als fysieke eenheid. Concreet:
gaat het er alleen om dat de verschillende betrokken partners samenwerken of moeten
ze ook samen in een gebouw worden ondergebracht? Het lijkt erop dat hier in de
praktijk pragmatisch mee omgesprongen wordt, en het geen kwestie van 'of-of' is.
Biedt nieuwbouw in een wijk of herstructurering de gelegenheid voor een nieuw
gebouw, dan benut men die om de bij de Brede school betrokken voorzieningen onder
een dak te brengen. Is dat niet zo, dan wordt de nadruk gelegd op het samenwerkings-

47BREDE SCHOOL EN ONDERWIJSACHTERSTAND



verband. In de interviews kwam regelmatig naar voren dat men blij was dat men niet
de nadruk had gelegd op het 'alles onder een dak brengen', het gaat immers om de
samenwerking, en die is niet gegarandeerd door het delen van een gebouw. Sterker
nog, op plaatsen waar een nieuw gebouw werd neergezet, bleek dat moeilijkheden
tussen partijen juist ontstonden vanwege het delen van de voorzieningen. 
Tot slot verschilt de concrete invulling van de gemeentelijke regie van plaats tot
plaats. Waar het initiatief voor de Brede school heeft gelegen, is niet altijd meer dui-
delijk. Vast staat wel dat de gemeente nu vaak het voortouw heeft. Sterker nog, in een
stad als Rotterdam sluiten de deelgemeenten een convenant met de schoolbesturen, en
komt zo een specifieke invulling van het concept Brede school per deelgemeente, en
zelfs per school tot stand. Ook Den Haag roept de scholen op hun eigen ideeën vorm
te geven. De exacte invulling hangt af van welke buitenschoolse partners betrokken
zijn. Het peuterwerk, bijvoorbeeld, is niet altijd vertegenwoordigd in de Brede school.
Andere voorkomende partners zijn: jeugdhulpverlening (leerlingbegeleiding), jeugd-
gezondheidszorg (GGD), welzijn, sport, cultuur (muziekschool, bibliotheek), recreatie,
(school)maatschappelijk werk, wijkcentrum, ouders, politie en buitenschoolse opvang. 
Werd het concept oorspronkelijk toegepast in het basisonderwijs, inmiddels wordt het
op sommige plaatsen ook in het voortgezet onderwijs gebruikt. Hoe dat precies
gebeurt, wordt echter nauwelijks uitgewerkt in de MOP's. Het speelt dan vaak een rol
in het kader van het voortijdig school verlaten

De Brede school dient verschillende doeleinden. Voorop staat het bevorderen van de
cognitieve en sociale competenties van het kind. Soms richt de school zich bovendien
op de ouders. De Brede school is dan een middel om de competenties en betrokken-
heid van de (vooral allochtone) ouders te vergroten: opvoedingsondersteuning en taalles
worden verbonden met de Brede school. Andere doeleinden die met de Brede school
gediend zijn, zijn: de deelnemende voorzieningen gaan beter voldoen aan de vraag en
worden dicht bij de leerlingen aangeboden, zodat het gebruik toeneemt; school,
ouders en instellingen gaan de opvoeding en ontwikkeling van het kind meer als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid zien; de school fungeert als een belangrijke plaats
voor het signaleren van eventuele problemen; de overgangen tussen peuterwerk en
basisschool, tussen schooltijd en vrije tijd, tussen school en thuis, tussen allochtone en
autochtone cultuur lopen beter; en schoolsucces en een betere dagindeling worden
bevorderd.

Uit onderzoek van Annevelink et al.1 blijkt dat er van afstemming tussen WSNS en
GOA in de lokale praktijk nauwelijks sprake is, zowel op instrumenteel als op inhou-
delijk vlak.
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Uit onderzoek van de onderwijsinspectie2 blijkt dat op diverse plaatsen de WSNS-
samenwerkingsverbanden hun zorgstructuur nog niet op orde hebben. Bovendien spelen
er huisvestings- en personeelsproblemen: aan beide bestaat een tekort. 

6.3 Knelpunten

Onduidelijkheid over de invulling van de Brede school
Het concept is nog te weinig uitgewerkt om gemeenten houvast te bieden. De sturing
is onduidelijk en de participatie van instellingen is gevarieerd. Daar komt bij dat er
spanning zit tussen het jeugdbeleid en de onderwijssector, hetgeen onder andere tot
uiting komt in het moeizame OOGO. Bovendien is niet altijd duidelijk hoe de taak-
verdeling is tussen gemeente en onderwijsveld in het GOA.
Uit de beleidsdocumenten is af te leiden dat het rijk het concept van de Brede school
onderschrijft. Het wacht vooralsnog af op welke wijze het op lokaal niveau invulling
krijgt. De gemeente heeft hierbij het voortouw.
De ondervonden knelpunten zijn: de problematische samenwerking tussen de instel-
lingen die bij de Brede school betrokken zijn; de spanningen in het OOGO, dat in het
kader van het GOA plaatsvindt; en de onduidelijke regie van de gemeente. Ook de
nogal schaarse financiële mogelijkheden en de beperkingen die uit de bouwvoor-
schriften voor onderwijshuisvesting voortvloeien, noemt men als knelpunt, zij het
minder vaak. De bescheiden afstemming tussen WSNS en GOA ervaart men niet als
knelpunt. Dit komt overeen met de bevindingen van Annevelink et al. (1999) dat de
geringe mate van afstemming tussen beide beleidslijnen in de praktijk niet tot grote
problemen leidt. 
De knelpunten die breed ervaren worden, lijken voort te komen uit de heersende
bestuurscultuur. Er is geen traditie van samenwerking tussen de welzijns- en onder-
wijssector, en ook de autonomie van het onderwijsveld ten opzichte van de overheid
speelt een rol in de vormgeving van Brede scholen en het beleid voor onderwijsach-
terstanden. De aard van de deelnemende organisaties loopt uiteen van sterk geprofes-
sionaliseerd tot vrijwilligerswerk in de sport- en cultuursector.

Integratieheffing
Bij de oprichting van een nieuw gebouw voor huisvesting van de Brede school kan de
zogenoemde integratieheffing gelden. De integratieheffing vindt plaats indien een
onroerende zaak wordt gebouwd en na de oplevering wordt gebruikt voor BTW-vrije
activiteiten, zoals activiteiten in de zorgsector of de vrijgestelde verhuur, en indien de
grond waarop het pand is gebouwd, reeds in bezit was van de zorginstelling of ver-
huurder.3
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3 De integratieheffing dient ertoe te voorkomen dat er een fiscaal ongelijke behandeling zou ont-
staan van de situatie waarin een onroerende zaak 'kant-en-klaar' (grond en gebouw) wordt aan-
gekocht, en de situatie waarin een onroerende zaak wordt gebouwd op grond die reeds eigen-
dom is van de opdrachtgever. Omdat in de tweede situatie de aannemer alleen BTW berekent
over de bouwkosten, en niet ook over de grond, zoals in de eerste situatie, is er de integratie-
heffing, om de BTW-druk in beide gevallen (ongeveer) gelijk te laten zijn.



De gemeente loopt het risico een aanslag van de fiscus te krijgen, zoals de gemeente
Beesel is overkomen (zie: www.bredeschool.net). De gemeente had een nieuw
gebouw laten neerzetten om een Brede school in te vestigen, dat gedeeld zou worden
door een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, speel-o-teek,
jeugdgezondheidsdienst GGD, consultatiebureau  en een basisschool. In dit geval was
de gemeente de eigenaar van de grond en verhuurde het gebouw. Voor de gemeente
Beesel kwam de integratieheffing neer op een BTW-aanslag van 46.812 gulden
(17,5% over de geschatte waarde van het perceel van 267.500 gulden). 
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7 SLUITENDE AANPAK ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT

7.1 Landelijk beleid
Het plan om voortijdig school verlaten aan te pakken van voorjaar 2000 geeft drie
sporen aan waarlangs gewerkt kan worden:
1. preventie door versterking van de handhaving van de leerplicht, op doorlopende

leerwegen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en de regionale
opleidingscentra (ROC's);

2. versterking van de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) en regeling van de
plicht voortijdig school verlaten te melden voor leerlingen tot 23 jaar;

3. aanpak van risicojongeren in de grote steden.
De RMC speelt op dit terrein een belangrijke rol. Deze functie is door het ministerie
van OCenW in 1994 ingesteld, eerst tijdelijk met het oog op alle schoolverlaters tot
23 jaar. De regeling sluisde geld naar de verschillende regio's die het vervolgens aan
de grootste gemeente gaven. Deze diende daarmee de registratie, melding en intake
van (dreigende) schoolverlaters te organiseren en ervoor te zorgen dat die schoolver-
laters of terug naar school gingen of werk zouden vinden.
In de praktijk blijkt crimineel gedrag bijna altijd vooraf te worden gegaan door voor-
tijdig school verlaten. Het programma Voortijdig school verlaten tracht een sluitende
aanpak voor de bestrijding ervan te ontwikkelen door zowel het schoolverzuim tegen
te gaan en de handhaving van de leerplicht te verscherpen als de RMC-functie te ver-
sterken. Daartoe wordt het budget verdubbeld van zes naar twaalf miljoen gulden (het
totale budget van dit programma is 61 miljoen gulden) en wordt de RMC-functie wet-
telijk geregeld. Daarnaast wordt het toezicht op de leerplicht verscherpt en uitgewerkt
in concrete acties (Actieplan voor de leerplicht). Ook wordt een koppeling aangebracht
tussen de handhaving van de leerplicht en de gemeentelijke taken in RMC-verband.
Van de grote steden wordt verwacht dat zij projecten opzetten om voortijdig school
verlaten te voorkomen door te zorgen voor terugkeer naar school of door te geleiden
naar werk. Het verdient aanbeveling dat zij deze projecten laten aansluiten bij zoge-
noemde CRIEM-projecten (criminaliteit onder etnische minderheden) (justitieprojecten),
bij de sluitende aanpak in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW)
en bij sociale activering. Deze voornemens en concrete projecten worden neergelegd
in zogenoemde Maatwerkconvenants. Hiervoor is 48 miljoen gulden beschikbaar,
opgenomen in de regeling sociale integratie en veiligheid.

Met de invoering van de WIW per 1 januari 1998 zijn er voor de gemeente en de
Arbeidsvoorziening mogelijkheden geschapen om met iedere jongere tot 23 jaar een
traject door te lopen gericht op werk. Dit noemt men de sluitende aanpak, die overi-
gens ook door andere wetten en beleidsinitiatieven zoals de Wet sociale werkvoorziening
(WSW) en de Werkloosheidswet (WW) wordt ondersteund. De WIW vloeit voort uit
de AAJ (van 1992) en de Wet jeugdwerk garantieplan (JWG).
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De bedoeling van de WIW is dat de gemeente een samenhangend instrumentarium
ontwikkelt waarmee de afstand van de langdurig werkloze jongere tot de arbeidsmarkt
wordt verkleind. De instrumenten die de gemeente kan benutten, bestrijken het hele
terrein van sociale activering tot gesubsidieerde arbeid. De verschillende financie-
ringsstromen zijn gebundeld in het Werkfonds. Dit fonds is te beschouwen als een
brede doeluitkering en bestaat uit de volgende onderdelen:
- voor iedere gerealiseerde werkervarings- of detacheringsplaats krijgt de gemeente

van het rijk 18.000 gulden;
- de gemeente ontvangt een budget voor aanvullende kosten van WIW-dienstbetrek-

kingen;
- een vast bedrag voor scholing en activering;
- de gemeente kan aan organisaties waar een baan wordt gecreëerd, een zogenoemde

inleenvergoeding vragen; deze is gemiddeld 5.000 gulden per baan per jaar.
Naast deze middelen uit het Werkfonds kan de gemeente andere middelen inzetten,
zoals ESF3-gelden, budgetten voor de inkoop van reïntegratietrajecten bij
Arbeidsvoorziening en geld ten behoeve van de sluitende aanpak voor nieuwe
instroom werkzoekenden van 23 jaar en ouder. 
De WIW is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk en gemeente. Het rijk
stelt de wettelijke kaders vast, de gemeente is verantwoordelijk voor de invulling van
het beleid. Het rijk toetst op doelmatigheid en rechtmatigheid, waarbij tot op cliëntniveau
wordt gecontroleerd. De wet legt de gemeente een algemene zorgplicht op: alle werk-
loze jongeren tot 23 jaar moet binnen twaalf maanden na het begin van de werkloos-
heid een traject worden aangeboden.

In het kader van de sluitende aanpak dienen ook te worden genoemd de wet
Reïntegratie arbeidsgehandicapten (wet REA) en de WSW, omdat deze wetten even-
eens van toepassing zijn op jongeren. Over de resultaten van de wet REA, die op 1
juli 1998 in werking is getreden, is op dit moment nog weinig bekend. Eind 2000
worden de resultaten van een evaluatie verwacht.

Tot slot zij vermeld dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
sinds 1994 lokale experimenten subsidieert voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren.
Oorspronkelijk gestart in negen gemeenten met projecten die drie jaar zouden duren,
is in de loop der jaren zowel het aantal gemeenten als de doelgroep uitgebreid. Het
aantal experimenten is thans 33 en aan de doelgroep zijn Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse jongeren toegevoegd. De regeling loopt op 1 januari 2001 af, maar naar
aanleiding van de motie Melkert tijdens het Inburgeringsdebat in april 2000 heeft de
regering besloten de goedlopende allochtone jongerenprojecten nog drie jaar te ver-
lengen. De regeling is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar, maar er zijn ook
projecten waarin jongeren onder de 18 jaar en 30-plussers meedoen. 

7.2 Lokaal beleid
Het motto voor de gemeente is: alle jongeren onder de 23 op school of aan het werk,
met andere woorden: niet in de bakken van de sociale dienst. Het scharnierpunt is de
startkwalificatie. Een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt is pas behaald met het
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afronden van havo, mbo of primair leerlingwezen. Bij voortijdig school verlaten
wordt die startkwalificatie niet gehaald, en zodoende wordt de aansluiting op de
arbeidsmarkt in gevaar gebracht. Voor de gemeente staat de startkwalificatie voorop,
en daarmee dus het (terugleiden naar) onderwijs. Pas in het uiterste geval, als een
starkwalificatie behalen er echt niet meer inzit, richt het beleid zich erop jongeren
langs alternatieve trajecten naar de arbeidsmarkt toe te leiden. 
Schoolverzuim, dat vaak voorafgaat aan voortijdig school verlaten, wordt bestreden
door goede bewaking van de leerplicht. Sommige gemeenten gaan hierin zelfs zo ver
dat ze justitie erbij betrekken om de schoolverzuimer te straffen en soms ook de
ouders een taakstraf op te leggen. Essentieel in het bestrijden van schoolverzuim en
voortijdig school verlaten is een goede registratie. Zoals het in het MOP van de
gemeente Rotterdam staat: "De leerplichtregistratie en meer in het bijzonder het
signaleringssysteem is de ruggengraat voor een sluitende aanpak." In de meeste
gemeenten heeft men nu nog geen precies beeld van het verzuim en de uitval, en
daardoor vallen te veel voortijdige schoolverlaters (VSV'ers ) buiten de boot. Het is
dan ook een centrale doelstelling van het beleid deze informatie wel op tafel te krijgen.
De RMC krijgt de centrale rol in de verzameling van de gegevens toegewezen, maar
is daarbij afhankelijk van de scholen en de leerplichtafdeling van de gemeente. 
Twee zaken zijn hierbij van belang. Ten eerste zijn niet alle jongeren volledig leer-
plichtig, sommige zijn partieel of niet-leerplichtig. Ten tweede geldt voor de scholen
in de grote steden dat zij niet alleen leerlingen uit de stad zelf herbergen, maar ook
(een groot deel) uit de omliggende regio. Daarmee is het dus niet alleen een zaak van
de grote stad. 
Ter preventie van schoolverzuim en voortijdig school verlaten zet de gemeente ver-
schillende middelen in. Ten eerste wil men de overgangen van het basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het secundair
beroepsonderwijs verbeteren (doorlopende leerlijnen). Het gaat dan vooral om een
goede doorverwijzing en overdracht van risicoleerlingen. Ten tweede worden in de
scholen zorgteams ingezet (ook wel anders genoemd, bv. zorgadviesteams, multi-
disciplinaire teams) ter verbetering van de zorgstructuur in de school. Dit zijn tweede-
lijnsopvangvoorzieningen, waarin de functies van onderwijs en hulpverlening zijn
verenigd. Er kunnen verschillende instanties in zijn vertegenwoordigd (zoals maat-
schappelijk werk en Bureau jeugdzorg). Deze teams kunnen doorverwijzen. Tot slot
gebruikt men ter preventie ook wel het concept van de Brede school in het voortgezet
onderwijs, of de verlengde schooldag. 
Is een leerling toch uitgevallen, dan wordt hij of zij langs een individueel traject
gevoerd om terug naar school te gaan en een startkwalificatie te behalen of langs een
alternatieve weg een plaats op de arbeidsmarkt te krijgen. Voor bepaalde groepen zijn
er speciale trajecten ontwikkeld, omdat de reguliere sluitende aanpak voor hen vaak
niet effectief blijkt te zijn. Het gaat om bijzondere groepen als alleenstaande minder-
jarige asielzoekers (AMA's), kinderen van woonwagenbewoners en zigeuners, maar
ook om etnische groeperingen als Turken, Marokkanen, Antillianen en Arubanen, en
Surinamers.
In het beleid voor arbeidstoeleiding zijn er tevens speciale trajecten voor specifieke
doelgroepen.
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In het algemeen probeert men ter verbetering van de aansluiting tussen school en
arbeidsmarkt bepaalde opleidingen aantrekkelijker te maken, vooral de technische
opleidingen en de opleidingen in de ICT. Men wil de vraag van het bedrijfsleven en
het aanbod van arbeidskrachten beter op elkaar afstemmen. De bedrijven zijn hierin
dan ook partner. Ook richt men nieuwe opleidingen in (bv. praktijkonderwijs) en spe-
cifieke trajecten van leren en werken. Werkloze jongeren wordt trajectbegeleiding
aangeboden met scholing en bemiddeling. Jongeren met een starkwalificatie die binnen
een bepaalde termijn geen baan kunnen vinden, garandeert de gemeente vaak zelf een
plaats, bijvoorbeeld door Melkertbanen.
Partners in het beleid zijn de scholen, zowel basisscholen, scholen voor voortgezet
onderwijs als scholen voor secundair beroepsonderwijs (ROC's), de RMC, de leer-
plichtafdeling en de afdelingen onderwijs en sociale zaken en werkgelegenheid van de
gemeente, Arbeidsvoorziening, bedrijven (en bedrijfs- en brancheopleidingen) en
jeugdhulpverleningsinstellingen (o.a. Bureau jeugdzorg). De GGD, de Raad voor de
kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, de (jeugd)reclassering, organisaties van
etnische minderheden, vluchtelingen en moskeeën, de Kamer van Koophandel,
Landelijke organen beroepsonderwijs, het regiobestuur en het jongerenkantoor van de
bijstand worden ook genoemd.
Het belangrijkste doel van het beleid is reeds aan het begin van deze paragraaf weer-
gegeven: jongeren onder de 23 jaar moeten op school zitten of aan het werk zijn. Ook
geeft de gemeente meetbare doelen aan, bijvoorbeeld een bepaalde daling in het ver-
zuim en de uitval, en in het beroep op de bijstand door jongeren. Maar aangezien er
meestal geen volledige gegevens zijn over de bestaande situatie, komen dit soort
meetbare doelen beperkt voor. Een gegeven dat wel vaak gebruikt wordt, zowel in
probleemanalyses als in meetbare doelen, is het aandeel van de bevolking dat maxi-
maal over een vbo- of mavo-diploma beschikt. Dit is niet verwonderlijk, aangezien dit
een indicator is die het rijk in het Doorstartconvenant aangeeft. 

7.3 Knelpunten

Gebrekkige registratie en informatie
Er is een gebrek aan sluitende informatie over verzuim en uitval, onder andere door
de gebrekkige melding door scholen en de late registratie door de RMC. Dit knelpunt
wordt door de deelnemers aan de gespreksgroepen breed herkend. Gebrekkige regi-
stratie en informatie is een probleem waar alle actoren op dit terrein tegenaan lopen.
De oorzaak ligt soms bij de leerplichtambtena(a)r(en). Verscheidene steden signaleren
dat hiermee een tijd lang problemen hebben bestaan, of het nu is doordat de ambtenaar
lang niet bereikbaar is vanwege, bijvoorbeeld, ziekte of doordat er sprake is van een
gebrek aan afstemming. Andere oorzaken zijn de afwezigheid van stimulansen voor
melding in de bestaande afrekenmechanismen en de traagheid bij en het gebrek aan
afstemming tussen betrokken instellingen. Een school kan, bijvoorbeeld, weten dat
een leerling thuiszit en is uitgevallen, of een sociale dienst weet dat er een jongere in
de kaartenbak zit, maar geen van beide onderneemt actie naar andere instellingen om
die jongere aan een opleiding of een baan te helpen (het uitgangspunt van het
gemeentelijk beleid). Zo gebeurt het regelmatig dat een jongere die van school uitvalt,
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een half jaar of langer thuis zit zonder dat er iemand van de betrokken instellingen
aandacht aan hem of haar schenkt. Tijdig ingrijpen is juist essentieel in dit soort situaties,
alleen al vanwege de afnemende motivatie van de betrokken jongere. Omdat scholen
worden afgerekend op het aantal met diploma 'afgeleverde' leerlingen, is er voor hen
geen stimulans om schooluitval te melden. Hierbij kan tevens een rol spelen dat scholen
bezorgd zijn voor hun goede naam. Ook welzijnsorganisaties die individuele traject-
begeleiding verzorgen, krijgen financiering op basis van de terugstroom naar het
onderwijs, niet op basis van wat zij bereiken. 

Falen van de sluitende aanpak
Bij naar schatting 10% van de doelgroep wordt niet het beoogde succes behaald. Met
name de meervoudige problematiek bij de meeste van deze jongeren doet de sluitende
aanpak falen. Meer in het algemeen luidt de klacht dat de lat te hoog wordt gelegd
voor veel leerlingen. Wat nu geldt als startkwalificatie, is voor een deel gewoon niet
haalbaar. Een van de deelnemers aan de gespreksgroepen, uit het onderwijs, schat dat
20% van de leerlingen op het vmbo al uitvalt. Een ander meldt dat twee derde van de
vmbo-leerlingen volgens de nieuwe criteria 'zorgleerlingen' zijn, terwijl de financie-
ring op een veel kleiner deel is gebaseerd. Deze jongeren moeten binnen het bestaande
systeem functioneren, wat een zeer demotiverend effect op hen heeft. Voor hen ont-
wikkelt men de zogenoemde duale leerwegen, in samenwerking met de ROC's. Die
samenwerking verloopt echter niet altijd even soepel. Soms wordt te lang geprobeerd
jongeren terug naar school te begeleiden, terwijl het beter kan zijn wanneer zij aan het
werk gaan en daar een startkwalificatie behalen. De overgang van voortgezet onder-
wijs naar ROC behoeft nog veel meer aandacht. Sommige leerlingen horen eigenlijk
thuis in het speciaal voortgezet onderwijs, maar als ze daarnaar doorverwezen worden,
zien ze zich vaak geconfronteerd met een wachtlijst. De uitvoerders staan niet achter
het beleid Weer samen naar school, waardoor er minder leerlingen in het speciaal
onderwijs terechtkomen. Het speciaal onderwijs wordt zo juist gestigmatiseerd, en in
de praktijk zorgt het voor problematische 'mismatches' die zeer negatieve gevolgen
kunnen hebben voor de betrokken leerlingen. 
Jongeren met meervoudige problematiek hebben een integrale aanpak nodig, maar
hierin slaagt men vaak niet. De moeizame afstemming tussen instellingen is de oorzaak.
Zo geeft een van de deelnemers aan dat een school niet in staat is een problematische
opvoedingssituatie te veranderen, een geïntegreerde aanpak met de jeugdzorg is dan
noodzakelijk.
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8 JEUGD EN VEILIGHEID

8.1 Landelijk beleid
Het jeugdbeleid ter bevordering van de veiligheid is gericht op preventie en bestrijding
van criminaliteit. Wat het eerste betreft, is er het streven de school op te zoeken (de
'veilige school'). Men beschouwt het terugdringen van spijbelen en voortijdig school
verlaten algemeen als een doeltreffende preventieve maatregel; vaak blijken jongeren
die in contact komen met de politie, een spijbelverleden te hebben. Overigens is er op
school ook aandacht voor bestrijding van crimineel gedrag, van pesten tot wapenbezit.
Verder ligt in de bestrijding de nadruk op het tegengaan van de verjonging, verharding
en allochtonisering van de criminaliteit.
Voor allochtone jongeren is afzonderlijk beleid ontwikkeld (de zogenoemde CRIEM-
nota). Jaarlijks worden er per duizend jongeren van 12-24 jaar circa dertig verdacht
van een of meer strafbare feiten. In de G-4 zijn dat er evenwel ruim tien keer zoveel
als in de kleinste gemeenten. In deze groep zijn jongens en allochtonen sterk vertegen-
woordigd.1

Behalve de CRIEM-nota zijn het rapport van de commissie-Montfrans (1994) en de
daaruit voortgekomen rijksregeling Sociale integratie en veiligheid 2000 van belang.
Naar aanleiding van het genoemde rapport dienden de gemeenten die in het grote-
stedenbeleid (GSB) vallen, voor de periode 1994-1998 een actieplan jeugd en veiligheid
te maken. Het rijk stelde een aantal criteria op waaraan die plannen moesten voldoen,
zoals de wijze waarop de gemeente de politiecontacten met jongeren zou reduceren,
en waarop zij de HALT-afdoeningen en taakstraffen zou bevorderen. Een belangrijke
eis was dat er in de plannen sprake moest zijn van een integrale benadering met preven-
tieve, repressieve en curatieve aspecten.
Voor de uitvoering van de actieplannen ontvingen de G-25 rijksgelden, in totaal
zeventig miljoen gulden, die de gemeenten ruimte moesten geven voor hun eigen
beleid. In de huidige kabinetsperiode zijn er weer Montfrans-gelden ter beschikking
gesteld aan de G-25.
In de desbetreffende convenants is het onderwerp jeugd en veiligheid geen apart
speerpunt meer, maar ondergebracht bij de sociale pijler.
Een eerste evaluatie van de eerste vier jaar Montfrans is overwegend positief uitgevallen,
met name omdat zowel het rijk als de gemeenten integraal werken aan de voorkoming
en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Deze positieve toon klinkt ook door in het
Integraal veiligheidsprogramma2 1999. Het daaruit voortvloeiende actieplan kent ele-
menten die erop gericht zijn de samenwerking tussen de bestuurslagen te verbeteren,
uitvoerende instanties op lokaal niveau te bewegen tot het maken van niet-vrijblijven-
de afspraken, en 'best practices' op het gebied van preventie en bestrijding van jeugd-
criminaliteit op te sporen en te verspreiden.
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Daarnaast kondigt het een onderzoek aan naar de knelpunten in de ketenbenadering
waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het voortouw
heeft; in november 2001 wordt de resultaten inclusief voorstellen voor oplossingen
verwacht.

De CRIEM-nota (1997) kent drie beleidssporen. Het eerste spoor richt zich op de jonge-
ren uit etnische minderheden met een reeds aanwezig of dreigend strafrechtelijk verleden.
Voor deze groep wordt een sluitende, individuele en gestructureerde aanpak ontwik-
keld. Het tweede spoor richt zich op het voorkomen van spijbelgedrag en voortijdig
school verlaten. Hiertoe behoeft de positie en de rol van de Regionale meld- en coör-
dinatiefunctie (RMC) versterking en uitbreiding. Voor deze risicogroep is afstemming
met de jeugdhulpverlening en -gezondheidszorg wenselijk. Het derde spoor richt zich
op de voorschoolse jeugd. 
Het Actieplan jeugd (integratiebeleid 1999-2002) is als vervolg op de CRIEM-nota te
beschouwen. Hierin ligt het accent op de verbetering van het opvoedingsklimaat,
waartoe een gestructureerde aanpak op wijkniveau als noodzakelijk wordt beschouwd.
De opgestelde actiepunten zijn gecentreerd rond speerpunten, waarvan er een aantal
direct relevant is voor de lokale beleidsruimte. Het belangrijkste is namelijk het orga-
niseren van een sluitende aanpak voor de jeugd tussen 0 en 18 jaar; de betrokken
actoren zijn GGD, consultatiebureau, voorschoolse voorzieningen, basisschool en
voortgezet onderwijs.
In het voorkomen van criminaliteit onder jongeren uit etnische minderheden is de
gemeente een regierol toebedacht, die erop gericht is die jongeren te doen integreren
in de maatschappij. Het accent ligt op de groep 4-18-jarigen, ten behoeve van wie de
gemeente de jeugdgezondheidszorg, het onderwijsachterstandenbeleid, welzijnsvoor-
zieningen en de jeugdhulpverlening kan inzetten. De verantwoordelijkheid voor de
afstemming tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs is hieraan toege-
voegd.

HALT is afgeleid van Het ALTernatief. HALT biedt aan jongeren in de leeftijd van
12 tot 18 jaar, die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten van relatief
geringe ernst (vandalisme, lichte vorm van vermogenscriminaliteit), de mogelijkheid
om 'de fouten weer goed te maken' zonder tussenkomst van de officier van justitie. De
jongere doet dit door werkzaamheden te verrichten en de aangerichte schade te her-
stellen of te vergoeden. Sinds begin 1999 experimenteren de HALTbureaus met een
reactie op delictgedrag van jongeren onder de 12 jaar, de zogenoemde STOP-reactie.
In het kader van de preventie ondernemen de bureaus uiteenlopende activiteiten, zoals
voorlichting op scholen en het deelnemen aan projecten om criminaliteit en overlast
op bepaalde locaties terug te dringen. Het eerste HALTbureau begon in 1981 in
Rotterdam. Andere gemeenten volgden het voorbeeld. Eind jaren tachtig introduceerde
het rijk een financiële bijdrage, waardoor de verspreiding over Nederland werd gesti-
muleerd. Momenteel zijn er 63 bureaus die gezamenlijk het hele land bestrijken. De
HALT-afdoening heeft sinds september 1995 een wettelijke basis in artikel 77e
Wetboek van Strafrecht. Daar zijn in de Aanwijzing HALT-feiten de strafbare feiten
genoemd die voor een afdoening in aanmerking komen. Verder zijn er algemene
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richtlijnen voor de verwijzing naar het bureau en de afdoening. Op verscheidene ter-
reinen is er landelijke regelgeving in de maak om op essentiële onderwerpen unifor-
miteit bij de HALTbureaus te kunnen garanderen. HALTbureaus zijn een gemeente-
lijk initiatief, en het merendeel is organisatorisch ondergebracht bij gemeenten. Een
minderheid is vormgegeven als aparte stichting of ondergebracht bij andere organisaties.
Het OM draagt de eindverantwoordelijkheid voor de procedure. De HALTbureaus
zijn dus samenwerkingsprojecten van gemeenten en Openbaar Ministerie. De kosten
worden ook deels door de gemeente (de preventieve taken) en deels door de rijksover-
heid (de repressieve taken) gedragen.

Voorts wordt gewezen op de netwerken die zijn ontstaan rond jeugdcriminaliteit. Zo
kent elk arrondissement een platform jeugdcriminaliteit waarin politie, OM, Raad
voor de kinderbescherming, HALTbureau, jeugdhulpverlening en jeugdreclassering
samenwerken. In enkele gevallen zijn ook gemeenten hierin betrokken, zoals in
Rotterdam.
In verschillende arrondissementen is er sprake van een zogenoemd Jeugdige wets-
overtreders overleg, in 1994 gestart in Tilburg op initiatief van de politie. Deelnemers
aan dat overleg zijn de politie, het OM, de Raad voor de kinderbescherming, de
reclassering, het HALTbureau en de leerplichtambtenaar. In het overleg worden jeug-
digen besproken die met de politie in aanraking zijn geweest. Dit initiatief kan wor-
den gezien als een voorloper op de individuele begeleidingstrajecten die Justitie wil
gaan opzetten voor criminele (allochtone) jongeren. 
Het ministerie van OCenW, tenslotte, startte in 1995 de campagne De veilige school,
gericht op het vergroten van de sociale competentie van de leerlingen, het planmatig
en deskundig omgaan met incidenten en calamiteiten op school en de zorg voor veilige
voorzieningen in het schoolgebouw en zijn omgeving. Hiermee beoogt men niet
alleen het leefklimaat op school zo veilig mogelijk te maken, maar ook om op deze
manier te voorkomen dat leerlingen voortijdig van school gaan. 
Er liggen voorts nauwe verbindingen tussen het gezondheids- en welzijnsbeleid en de
bestrijding van de jeugdcriminaliteit. Een specifieke, op de doelgroep afgestemde aan-
pak is het uit de Verenigde Staten afkomstige wijkgerichte preventiemodel:
'Communities that care'. De ministeries van VWS en Justitie hebben dit model vertaald
naar de Nederlandse situatie en financieren ook enkele experimenten. 

8.2 Lokaal beleid 
De beleidsinterventies op het terrein van jeugd en veiligheid zijn voor het grootste
deel gericht op de jeugd van 12 jaar en ouder. Er wordt echter ook herhaaldelijk op
gewezen dat jongeren steeds vroeger betrokken zijn bij criminele activiteiten. Ook 12-
minners behoren daarom tegenwoordig tot de doelgroep. Veelal worden voor hen
aparte maatregelen getroffen of projecten opgezet, zoals de zogenoemde 'STOP(-reac-
tie) van het HALTbureau in verschillende steden.

De GSB-gemeenten moeten in hun veiligheidsplannen aandacht besteden aan zowel
preventie als repressie als curatie. In de MOP's komen deze aspecten ook, min of
meer expliciet, aan de orde. 
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Voor de preventie wordt het belang van andere terreinen benadrukt. Om crimineel
gedrag bij jongeren te voorkomen, is het wegnemen van achterstandssituaties van
grote betekenis. Hiervoor zijn de voor- en vroegschoolse educatie, maar ook
naschoolse opvang relevant, evenals de opvoedingsondersteuning en ontwikkelings-
stimulering, de Brede school (o.a. als vindplaats), het voorkomen van schoolverzuim
en voortijdig school verlaten, de aansluiting op en het toeleiden naar de arbeidsmarkt
en goede vrijetijdsvoorzieningen, waaronder sport. Voorlichting, meestal op scholen
(bv. door de politie en GGD), over geweld, veiligheid, vandalisme, drugs, alcohol, en
soms over seksualiteit, wordt ook als instrument ingezet. Verder zijn er preventie-
projecten die de (sociale cohesie van de) wijk moeten versterken, zoals de pleinenaanpak
in Den Haag en de uit de VS overgewaaide 'Communities that care'. 
Eveneens op wijkniveau vindt in sommige gemeenten Justitie in de buurt (JIB) plaats.
Dit betreft repressie. Een van de doelen van JIB is een snellere behandeling en afdoening
van vergrijpen. De repressieve kant van jeugd en veiligheid is bij uitstek een terrein
met vele projecten voor verschillende doelgroepen, die onderscheiden worden naar
onder andere leeftijd (zoals bv. de eerdergenoemde 12-minners, maar ook oudere 
jongeren tot 30 jaar) en etnische afkomst (projecten voor bv. Marokkanen, Turken,
Antillianen en Arubanen).
Vrijwel iedere gemeente vermeldt in haar plannen min of meer uitgebreide cijfers
over de criminaliteit. Over het algemeen is een van de constateringen daaruit dat de
allochtone jongeren een onevenredig groot aandeel hebben in de jeugdcriminaliteit.
Vooral de Marokkanen zorgen vaak voor problemen. Een andere belangrijke factor is
het onderscheid tussen 'first offenders', licht-criminelen en de harde kern. Voor deze
drie groepen worden aparte, gerichte maatregelen genomen. Tot slot probeert men in
de repressie over het algemeen het aantal taakstraffen en HALT-afdoeningen in ver-
houding tot het totale aantal straffen te vergroten. 
Voor de curatie worden maatregelen genoemd als gezinsbegeleiding en individuele
trajectbegeleiding.

Het terrein van jeugd en veiligheid kent zeer veel actoren, zowel op wijk-, eventueel
stadsdeel-, en gemeentelijk als op regionaal niveau. Justitie (het OM, parket), politie,
gemeente, HALTbureau, de Raad voor de kinderbescherming, de (afdeling
jeugd)reclassering en instellingen voor jeugdhulpverlening (Bureau jeugdzorg) zijn
altijd betrokken. Maar ook scholen, organisaties van etnische minderheden, wijk- of
bewonersorganisaties, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, leerplichtambte-
naren, stadsdelen, buurtbewoners, stadswachten, omringende gemeenten, gezinsvoogdij-
instellingen, maatschappelijk werk, de Rutgerstichting, sportinstellingen, GGD, de
NS, verslavingszorg, gemeentelijke diensten (o.a. SZW), moskeeën, allochtone ouders
en jongeren, jeugdinrichtingen, RIAGG, opbouwwerk, Stichting ex-gedetineerden, en
centra voor training en arbeidstoeleiding komen een of verscheidene keren in de plannen
als partner voor. Bovendien is er naast het arrondissementeel overleg vaak een
(advies-/beleids-/regie-/stuur-)groep op stedelijk niveau. Scholen spelen niet alleen
een rol vanwege hun aandeel in de preventie van jeugdcriminaliteit, maar ook vanwege
het onderwerp veiligheid op school. Gemeenten sluiten op dit onderwerp vaak een
convenant met de scholen, of spreken, bijvoorbeeld, af dat iedere school een eigen
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schoolveiligheidsplan maakt. Signalering, registratie en het doorgeven (aan de politie)
van ongeoorloofd gedrag zijn hierin belangrijke items. 
In overeenstemming met het feit dat er harde cijfers beschikbaar zijn over jeugdcrimi-
naliteit in de steden, geven zij meestal zeer concrete, meetbare doelen aan, zoals de
vermindering van de totale jeugdcriminaliteit met een bepaald percentage, een specifiek
percentage voor de zwaardere vergrijpen, de vermindering van het aandeel allochtonen,
en de vergroting van de subjectieve veiligheid voor jongeren. 

8.3 Knelpunten

Fragmentatie en versnippering
De veelheid aan tijdelijke maatregelen, actieplannen en projecten leidt tot fragmentatie
en versnippering, hetgeen afbreuk doet aan de effectiviteit van het beleid.
Uit de inventarisatie van het SGBO komt naar voren, dat de vele initiatieven, plannen,
projecten en experimenten op zichzelf genomen hun waarde hebben, maar dat de
realisatie ervan op grote praktische bezwaren stuit. Er zijn veel departementen bij
betrokken en veel organisaties en instellingen. Bovendien is het beleidsterrein zo
complex, dat een algemeen overzicht ontbreekt. Verschillende instanties willen op
verschillende momenten op verschillende wijze dezelfde resultaten bereiken. 
De zes steden herkennen dit knelpunt niet alleen, maar het merendeel van de
gespreksdeelnemers onderschrijft het ook. Kritiek is er op de inhoudelijke en project-
matige versnippering alsmede op de overlap. Er zijn vele, vaak kleine, projecten voor
verschillende doelgroepen, die uiteenlopen van preventie tot curatie, met vaak ver-
schillende partners. Daarnaast is de tijdelijkheid een knelpunt, omdat in verreweg de
meeste gevallen het project automatisch stopt wanneer de financieringstermijn is ver-
streken. Deze projectencarrousel wordt in toenemende mate als onbevredigend ervaren,
hoewel gemeenten er soms in slagen via de instelling van een platform of iets derge-
lijks de samenwerking te organiseren en de afstemming van activiteiten te realiseren.
Zo is er in een gemeente een platform voor het stedelijke niveau waartoe het gemeente-
bestuur het initiatief heeft genomen, en een platform voor het regionale niveau waar-
toe het OM het initiatief heeft genomen. 
Gespreksdeelnemers afkomstig uit het onderwijs, de politie, GGD, de gemeente en de
jeugdhulpverlening/zorg zijn de belangrijkste woordvoerders van dit knelpunt.

Lastige regierol gemeente 
Bij het jeugd- en veiligheidsbeleid zijn zo veel actoren betrokken, dat de afstemming
van de activiteiten en van het beleid een afzonderlijke organisatievorm vereist. Dat
maakt de regierol van de gemeente tot een heel lastige. 
Voor de afstemming van het beleid is de bestuurlijke verdeling van verantwoordelijk-
heden over wijken/stadsdelen, gemeente, provincie, regio, arrondissement en hofressort
belangrijk. Samenwerking tussen betrokkenen komt vaak onvoldoende van de grond,
omdat men zijn activiteiten beperkt tot de eigen koker. Vooral wanneer niet duidelijk
is wie 'de eigenaar van het probleem' is, ontstaat de neiging om het geval 'over de
schutting te gooien'. In het bijzonder de multiprobleemgevallen komen nogal eens op
het bord van de politie terecht, omdat die 24 uur per dag functioneert. En voor haar
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blijkt het in de praktijk moeilijk buiten de reguliere kantooruren een beroep te doen
op hulpverleners. Of zoals een van de gespreksdeelnemers het verwoordde: "Ze zijn
weliswaar 24 uur bereikbaar, maar niet beschikbaar." Mensen blijven zo in handen
van de politie, worden in sociale bewaring gesteld, terwijl ze eigenlijk dringend hulp
nodig hebben. De gemeente zou hier een coördinerende en bemiddelende rol kunnen
vervullen, maar dat is bestuurlijk gezien een lastige opgave. Tot aan de grenzen van
de formele bevoegdheden van de betrokken instituties kan een gemeente nog wel
regisseren, maar daarbuiten wordt het moeilijk. We hebben dan te maken met politie
en OM, met gerechtshoven en de Raden van kinderbescherming, enzovoort. Er is
natuurlijk wel het zogenoemde driehoeksoverleg, maar daarin verloopt de samenwerking
ook niet altijd vlekkeloos of krijgt de jeugdproblematiek onvoldoende aandacht. 
In het verlengde hiervan zij opgemerkt, dat van diverse zijden gewezen is op de ver-
schillende manier waarop politie en justitie aan de ene kant en het lokale bestuur en
de zorg- en hulpverleningsinstellingen aan de andere kant tegen de problematiek aan-
kijken. Als voorbeeld is genoemd Justitie in de buurt (JIB), dat een weinig systematische
aanpak zou kennen en zich geïsoleerd opstelt van andere aanpakken. De vraag is
natuurlijk vooral vanuit welke invalshoek tegen een bepaald probleem wordt aan-
gekeken. Indien een probleem zich niet gemakkelijk laat determineren door één oor-
zaak of indien er sprake is van een meervoudig probleem, dan moeten alle partijen die
afzonderlijk een deel van het probleem kunnen aanpakken, samenwerken. Zijn er dan
ook nog bestuurlijk en organisatorische complexe verbanden, dan is de effectiviteit
van het probleemoplossende vermogen van het beleidssysteem ver te zoeken. 

Geen evaluatie van het resultaat van projecten
De vele projecten worden onvoldoende op hun resultaten beoordeeld; ze komen ten
einde wanneer de overeengekomen projectduur voorbij is, ondanks het eventuele succes.
Van bestendiging is meestal geen sprake.
Dit knelpunt heeft eveneens een grote herkenbaarheid onder de gesprekspartners in de
grote steden en is bovendien van een meer algemene strekking: zij noemen het niet
alleen bij jeugd en veiligheid, maar ook bij andere thema's, zoals de sluitende aanpak
onderwijs-arbeidsmarkt en opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. 
De onvrede op lokaal niveau met de projectencarrousel heeft er zelfs al toe geleid, dat
gelden worden geweigerd omdat men de voorkeur geeft aan meer structurele en inte-
grale aanpakken. Hoewel deze beleidsomslag nog niet veel lijkt voor te komen, is het
een indicatie voor het feit dat van het projectenbeleid steeds minder effect wordt ver-
wacht. Het is opvallend dat projecten nauwelijks systematisch worden geëvalueerd op
uitkomsten en effecten. Wel onderneemt men pogingen om projecten die succesvol
blijken te zijn, maar aflopen, te continueren. In de meeste gevallen lopen die op niets
uit.
In dit verband uiten de grote steden de klacht, dat het moeilijk is om projecten in het
reguliere beleid casu quo het patroon van activiteiten op te nemen en ze "in te laten
zakken in de staande organisatie". Het gevolg is dat projecten naast de vaste werk-
zaamheden blijven lopen, hetgeen voor de continuering van succesvolle projecten een
faalfactor is.
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Privacywetgeving
De uitwisseling van relevante informatie tussen instellingen als school, hulpverlening,
zorg en politie, ondervindt hindernissen van de vigerende privacywetgeving. Dit knel-
punt wordt herhaaldelijk genoemd en is van meer algemene strekking. Hier beperken
we ons tot het onderdeel van jeugd en veiligheid. Het knelpunt geldt in het bijzonder
voor die organisaties en instellingen die geconfronteerd worden met criminaliteit
waarvan het idee bestaat dat die had kunnen worden voorkomen bij vroegtijdige 
signalering. Om die reden pleit men voor inzicht in de risicofactoren in de leefsituatie
van jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium. De redenering is dat wanneer bedoelde
informatie eerder beschikbaar is, de hulpverleners kunnen ingrijpen om verdere escalatie
te voorkomen. Overigens is het niet gemakkelijk, ook al is men voldoende geïnfor-
meerd, om te anticiperen op mogelijk gedrag en ongewenste uitingen te voorkomen.
De overdracht van zogenoemde risico-informatie van consultatiebureau naar school,
naar hulpverleningsinstelling, naar politie vindt niet plaats omdat de privacyregel-
geving zich daartegen zou verzetten. Op zich is dat juist, hoewel de vigerende wet
wel ruimte biedt voor creatieve oplossingen. Zo is informatie-uitwisseling tussen
(semi-)overheidsinstellingen gemakkelijker dan tussen niet-overheidsinstellingen wan-
neer het algemeen belang zulks vraagt. De strekking van de voorziene wijziging van
de Wet op de jeugdhulpverlening, zoals aangegeven in hoofdstuk 5, is in beginsel ook
hier van toepassing.
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9 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

9.1 Landelijk beleid
Het huidige rijksbeleid op het terrein van de vrijetijdsbesteding van de jeugd richt
zich op de ondersteuning van de gemeente, enerzijds bij de signalering van specifieke
maatschappelijke problemen, anderzijds bij de (vernieuwende) aanpak ervan. Deze
probleemgerichte insteek zorgt ervoor dat wet- en regelgeving van het rijk die van
invloed is op het gemeentelijk vrijetijdsbeleid voor de jeugd, vaak wordt ingezet vanuit
een ander terrein, zoals dat van gezondheid, onderwijs of veiligheid. 
In het algemeen valt het vrijetijdsbeleid voor de jeugd onder de Welzijnswet 1994. In
die wet zijn de taken van de verschillende bestuurslagen op dit terrein vastgelegd.
Volgens de Welzijnswet omvat de verantwoordelijkheid van het rijk het beleid inzake:
1. het volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen in de samenleving; 2. het
stimuleren van nieuw beleid, nieuwe voorzieningen en activiteiten; 3. het zorg dragen
voor innovatieve projecten met een landelijke betekenis; 4. het zorg dragen voor
internationale uitwisselingen van informatie; en 5. het zorg dragen voor een landelijke
infrastructuur waaronder landelijke organisaties. Artikel 8 verplicht het rijk eens in de
vier jaar een welzijnsnota op te stellen. De thans geldende nota is de Welzijnsnota
1999-2002: Werken aan sociale kwaliteit.

Drie ministeries hebben concrete beleidsprogramma's die min of meer direct te maken
hebben met vrijetijdsbesteding door de jeugd. Bij het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn de volgende deelprogramma's, geba-
seerd op de Welzijnsnota 1999-2002, gericht op jeugd en vrije tijd: Participatie door
de jeugd; Breedtesport, waaronder het project Jeugd in beweging en de stimulerings-
maatregel Breedtesport vallen; en Netwerken rond jeugd en gezin, waartoe het project
Lokaal jeugdbeleid van de VNG behoort. 
Met het deelprogramma Participatie door de jeugd heeft het ministerie drie maatregelen
voor ogen: 1. een forse uitbreiding van de capaciteit van de kinderopvang met een
daarbij passend wettelijk kader in de vorm van een Wet basisvoorziening kinderop-
vang; 2. versterking van de buitenschoolse opvang en nieuwe experimenten voor tiener-
opvang; 3. een actieprogramma jeugdparticipatie. Voor de vergroting van de maat-
schappelijke participatie en betrokkenheid van de jeugd, subsidieert het ministerie
landelijke jeugdorganisaties en landelijke activiteiten met dit doel. Verder is er een
Programmacommissie jeugdparticipatie ingesteld (onder voorzitterschap van
mevrouw H. d'Ancona), die bredere bekendheid moet geven aan goede voorbeelden
en initiatieven, en overheden, maatschappelijke organisaties, en kinderen en jongeren
zelf zal adviseren over concrete maatregelen, activiteiten en projecten om de partici-
patie te bevorderen. Voor de commissie is jaarlijks 795.000 gulden gereserveerd. De
algemene stimuleringsmaatregel Breedtesport en het specifiek op de jeugd gerichte
project Jeugd in beweging (i.s.m. het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCenW)) kunnen beide de sportactiviteiten van de jeugd bevorderen.
Het VNG-project Lokaal jeugdbeleid (gefinancierd door de ministeries van VWS en
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Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)) behelst de inrichting van een pro-
jectorganisatie die de gemeente op zes thema's ondersteuning biedt door enerzijds
individuele ondersteuningstrajecten voor gemeenten en anderzijds het beschikbaar
stellen van algemene informatie en productontwikkeling. Voor het terrein van jeugd
en vrije tijd zijn twee van deze thema's relevant: regie (ondersteuning bij het leggen
van verbanden tussen vrijetijdsvoorzieningen en zorg-, welzijns- en educatieve voor-
zieningen) en participatie (projecten hiervoor zijn o.a.: bijeenkomsten om kennis te
maken met de werkwijzen van jeugdparticipatie, adviestrajecten bij het opzetten,
invoeren en verder ontwikkelen van jeugdparticipatie, samenstelling 'toolkit' jeugd-
participatie en in vijf gemeenten een project met moeilijk bereikbare jongeren). 
Het ministerie van BZK stelt verder, in het kader van het grotestedenbeleid, twintig
miljoen gulden beschikbaar voor Digitale trapveldjes. Dit zijn laagdrempelige gelegen-
heden in aandachtswijken, waar de inwoners op een toegankelijke wijze in contact
kunnen komen met informatie- en communicatietechnologie. Het is een algemene
voorziening voor alle wijkbewoners, waaronder de jeugd. 
Het ministerie van OCenW, tot slot, heeft met het project Cultuur en school de cultuur-
educatie een stevige impuls gegeven. 
We noemen hier nog eens het Jeugdbeleid in ba(la)ns uit het Bestuursakkoord nieuwe
stijl (BANS). Een van de vijf speerpunten die rijk, Interprovinciaal overleg (IPO) en
VNG daarin hebben vastgelegd is Samen met de jeugd. Nieuw beleid zou volgens dit
akkoord aan dit en de andere speerpunten getoetst moeten worden.

De provincies zijn in het kader van de Welzijnswet 1994 verantwoordelijk voor de
activiteiten die het uitvoerende werk ondersteunen. 
Artikel 4 van de Welzijnswet 1994 stelt de gemeente verantwoordelijk voor het uit-
voerende werk. Daarmee wordt het geheel van maatschappelijke en sociaal-culturele
activiteiten bedoeld, rechtstreeks gericht op onder andere de jeugd of groepen jeugdigen
in de samenleving. De Welzijnsnota 1999-2002 stelt dat de aanpak van sociale vraag-
stukken plaats dient te vinden op lokaal niveau. Door de jaren heen zijn daarom
steeds meer verantwoordelijkheden, taken en middelen gedecentraliseerd naar de
gemeente. Verder stelt de nota dat de regisserende rol ook primair bij het lokale
bestuur ligt, waardoor de gemeenten de voorhoede vormen in de ontwikkeling en uit-
voering van sociaal beleid, waaronder het beleid ten aanzien van de vrijetijdsbesteding
door de jeugd. Dat beleid valt binnen de gemeente onder het algemene jeugdbeleid,
wat impliceert dat het wordt opgezet om problemen van en met jongeren te voorkomen.
Daarbij gaat het om het creëren en instandhouden van een aanbod van algemene voor-
zieningen voor de jeugd. Meestal treedt het gemeentefonds op als de financier.
Algemene voorzieningen zijn onder andere lokaal jeugdwerk, speelruimten, sport en
cultuur.
Lokaal jeugdwerk bestaat uit kinder- en jongerenwerk. Beide zijn in de jaren tachtig
van de twintigste eeuw geconfronteerd met forse bezuinigingen, maar sinds halverwege
de jaren negentig is er weer een toename van de beschikbare middelen. Het kinder-
werk verzorgt meestal een aanvullend aanbod op voorzieningen van de school. Het
accent ligt op vrijetijdsactiviteiten en op leren en opvoeden.
Opvoedingsondersteuning krijgt tegenwoordig veel aandacht. Indien nodig worden er

66 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE



relaties gelegd naar zorg- en hulpverlening. Het jongerenwerk loopt uiteen van het
reguliere open jongerenwerk tot het straathoekwerk en het ambulante jongerenwerk.
In de meeste gemeenten is het een algemene voorziening voor alle jongeren.
Sommige centra hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot grootschalige podium-
voorzieningen. In een aantal gemeenten groeit het werk uit tot een voorziening voor
specifieke categorieën probleemjongeren. Het werk is dan minder accommodatiege-
bonden, maar meer ambulant en projectgericht, heeft minder een ontmoetingsfunctie,
maar meer een toeleidingsfunctie naar onderwijs en arbeidsmarkt, en is een vindplaats
voor problemen en heeft contacten met de ambulante jeugdhulpverlening. Het jongeren-
werk heeft ook een informerende rol, en een functie in het betrekken van jongeren bij
de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten. 
Speelruimtebeleid wordt wel omschreven als het planmatig ontwerpen, aanleggen en
instandhouden van speelvoorzieningen in de woonomgeving. Naast de gemeentelijke
dienst welzijn kunnen ook de diensten stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, recreatie
en groenvoorziening hierbij betrokken zijn. In het kader van stadsvernieuwing of
nieuwbouw zijn er zeer incidenteel rijksbijdragen mogelijk, maar hoofdzakelijk is de
gemeente de enige financier. Gemeentelijk beleid richt zich op stimulering tot sport-
deelname, over het algemeen door het beschikbaar stellen van accommodaties en het
verstrekken van subsidies. Het meeste geld op het terrein van cultuur gaat naar
muziekscholen en bibliotheken. Muziekscholen staan al enkele jaren onder zware
financiële druk, waardoor ze zich oriënteren op nieuwe diensten en soms fuseren met
creativiteitscentra of welzijnsinstellingen. Bibliotheken worden vaak ingeschakeld in
het beleid voor de bestrijding van onderwijsachterstanden en/of opvoedingsonder-
steuning, waarvoor dan projectgelden beschikbaar zijn. Gemeentelijke middelen gaan
verder naar zogenoemde receptieve culturele vorming op scholen, gesubsidieerde
instellingen in de danssector en creativiteitscentra. Ook jeugdwerk biedt vaak gelegen-
heid voor de beoefening van culturele activiteiten en kan, zoals eerder opgemerkt, een
podiumfunctie hebben. 

9.2 Lokaal beleid
In de MOP's van de grote steden krijgen sport, cultuur en voorzieningen voor de
jeugd en jeugdparticipatie aandacht. Sport wordt een belangrijke functie toegekend,
onder andere in de preventie van criminaliteit. Sport is uiteraard voor de gehele groep
van jeugdigen van belang. Het blijkt echter, dat jongeren vanaf hun twaalfde jaar
steeds minder aan sport doen in georganiseerd verband, en meer op alternatieve wijzen
hun vrije tijd besteden. Het sportbeleid richt zich op het versterken van de sportinfra-
structuur. Dit gebeurt op wijkniveau. De gemeente wil de buurtfunctie van de sport-
verenigingen versterken. Soms betekent dit het verbeteren of bouwen van accommo-
daties. Niet alleen de georganiseerde sport is van belang, ook de ongeorganiseerde
sportvoorzieningen wil men een impuls geven. 
Sport wordt regelmatig betrokken bij de Brede school, of in ieder geval vinden er
vaak activiteiten plaats in samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. Deze
activiteiten houden, bijvoorbeeld, in dat leerlingen op school kennis kunnen maken
met verschillende takken van sport, waarna de sportverenigingen een follow-up ver-
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zorgen. Verder organiseert men bijvoorbeeld zomervakantieactiviteiten.
Partners genoemd in de MOP's zijn de sportverenigingen, sportbuurtwerk, welzijns-
instellingen, gemeentelijke diensten, wijkplatforms, basisscholen, scholen voor voort-
gezet onderwijs en organisaties voor etnische minderheden. Ook in de sport wordt de
participatie van allochtonen als te laag beschouwd. 
Meetbare doelen houden het vergroten van het (georganiseerde en ongeorganiseerde)
sportaanbod in, en het verhogen van het lidmaatschap.

In het algemeen wordt er een gebrek aan de zo belangrijke ruimte en voorzieningen
voor jongeren gesignaleerd. In de plannen zijn voornemens te lezen om ontmoetings-
gelegenheden voor de jeugd in de stad te creëren (JOP's, hangbanken, voetbalkooien)
evenals voorzieningen als skatebanen, en de uitgaansgelegenheden worden van steeds
grotere betekenis. Verder worden multiculturele projecten georganiseerd. 
Ook in de informatie- en communicatietechnologie creëert men voor hen voorzieningen,
als Digitale trapveldjes en zelfs een digitale hangplek (Leiden). De huisvesting voor
jongeren krijgt soms aandacht.

Naast sportparticipatie krijgt cultuurparticipatie in de MOP's van sommige gemeenten
aandacht. Men wil de cultuurparticipatie vergroten (wederom voornamelijk onder
allochtonen) door cultuureducatie en, bijvoorbeeld, projecten in samenwerking met
musea op basisscholen. Kunst- en cultuurinstellingen (waaronder de bibliotheek) zijn
hierbij partner.

Aan participatie aan het beleid door jongeren zelf (en hun ouders) wordt door alle
gemeenten, al dan niet expliciet in navolging van het BANS Jeugdbeleid in ba(la)ns,
groot belang toegekend. De meeste gemeenten nemen in grote lijnen dezelfde initia-
tieven: onderzoek naar de wensen van jongeren (enquête), panelgesprekken, hoorzit-
tingen, gesprekken met de wethouder, en interactieve debatten (met het college van
B&W) op de internetpagina voor jongeren, waarlangs tevens informatie wordt ver-
strekt aan de jeugd. Het realiseren van initiatieven van jongeren zelf behoort soms tot
de voornemens. In sommige gemeenten is men zich vooral nog aan het oriënteren op
de mogelijkheden ter vergroting van de jeugdparticipatie. Hoewel het beleid voorna-
melijk gericht is op 12-plussers, bestaan er in een aantal gemeenten kinderraden. 
Utrecht en Almelo krijgen hier apart vermelding. Almelo kent het project ID4Almelo.
Een groot aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar, van alle niveaus in het voortgezet
onderwijs, wordt op school gevraagd initiatieven te ontwikkelen. Een aantal daarvan
wordt verkozen, en de jongeren krijgen dan de middelen om zelf onderzoek te doen
naar de haalbaarheid en zelf het project uit te voeren. In Utrecht werken de jongeren-
en kinderraden in de wijken aan eigen voorstellen, waarvan er in een gemeenschappe-
lijke vergadering op stedelijk niveau een wordt gekozen om te worden uitgevoerd.
Voor een deel van de overige voorstellen probeert men ook middelen ter realisatie te
vinden.
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9.3 Knelpunten 

Gebrek aan voorzieningen en ruimte voor jongeren
Het gebrek aan algemene vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren wordt breed erkend.
Niet alleen is er aandacht voor in de MOP's (zie hiervoor), ook in de interviews met
verscheidene wethouders komt dit punt naar voren, en de meeste deelnemers in de
gespreksgroepen geven eveneens duidelijk aan dat het een probleem is. Lange tijd is
er weinig aandacht geweest voor algemene voorzieningen voor de jeugd. Nu is dat
anders, niet in de laatste plaats in het kader van de preventie van problemen, en is er
een inhaalslag nodig. 
Het rijk draagt aan deze inhaalslag onder andere bij door de stimuleringsmaatregel
Breedtesport, het project Jeugd in beweging en de Digitale trapveldjes. In de MOP's
ontvouwen alle gemeenten hun plannen voor meer voorzieningen, zoals JOP's, hang-
banken en skatebanen. Sommige gemeenten besteden expliciet aandacht aan de
betrokkenheid die de jeugd zou moeten hebben bij de ontwikkeling en totstandkoming
van deze voorzieningen. 

Kwalitatief en kwantitatief personeelstekort
Het welzijnswerk heeft te kampen met kwantitatief en kwalitatief personeelstekort,
hetgeen onder meer te maken heeft met de salariëring en het imago van het werk.
Zoals er een tekort is in de voorzieningen voor jongeren, is er ook een tekort aan des-
kundige jongerenwerkers. Er is een tijd bezuinigd op het jongerenwerk, en nu men
nieuwe werkers zoekt, is het moeilijk ze te vinden: de vijver waarin men vist, is maar
klein. Eigenlijk moeten die nieuwe jongerenwerkers nog opgeleid worden, nu zijn ze
er niet. Bovendien is de opleiding veranderd, waardoor het werk minder specifiek op
jongeren gericht is. Verder is het moeilijk nieuw personeel te krijgen, omdat het salaris
laag is, de omstandigheden slecht (onregelmatige tijden, confrontatie met agressieve
jongeren), en het imago ongunstig, terwijl de arbeidsmarkt op het moment krap is. Dit
probleem wordt niet expliciet genoemd in de MOP's, een van de wethouders meldt
het in het interview. Verscheidene actoren in de gespreksgroepen herkennen het pro-
bleem.
Het rijk voert op dit specifieke probleem geen beleid, en ook in de MOP's zijn geen
plannen te vinden om het aan te pakken. Volgens de Welzijnswet 1994 is de gemeente
verantwoordelijk voor het uitvoerende werk, waaronder het jeugdwerk. De genoemde
wethouder verwacht een actieve opstelling van het rijk, ten aanzien van onder andere
scholing en betaling.

Gebrek aan structurele jongerenparticipatie
In navolging van BANS staat betrokkenheid van jongeren bij het beleid hoog op de
agenda. De indruk bestaat dat het rijk, de gemeenten en de organisaties op het uitvoe-
rende niveau hier geen echt knelpunt ervaren, maar zich inspannen om de jeugdparti-
cipatie te vergroten (zie hiervoor voor landelijke en lokale initiatieven). Landelijke
jongerenorganisaties (die onlangs de Nationale jeugdraad oprichtten) die al langer met
het onderwerp bezig zijn, ervaren echter wel knelpunten. Het belangrijkste is dat jonge-ren
afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de gemeente om iets aan jeugdparticipa-
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tie te doen, wat vaak neerkomt op de bereidwilligheid van een ambtenaar. Als gevolg
hiervan zijn er grote verschillen in de toegankelijkheid van gemeenten en in mogelijk-
heden tot participatie. 
Gemeenten brengen vaak tegen een jongerenraad in dat deze niet representatief zou
zijn, omdat er meestal vooral vwo-leerlingen in zitten. Jongeren zelf brengen hier
tegenin dat zij altijd representatiever zijn voor de jeugd dan een ambtenaar van middel-
bare leeftijd, en andere, bijvoorbeeld volksvertegenwoordigende, organen ook niet
voldoen aan dat criterium van representativiteit. Bovendien wordt zo iedere betrok-
kenheid van te voren in de kiem gesmoord, jongeren moeten wel een kans krijgen om
daadwerkelijk te participeren en hun achterban te vergroten.
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DEEL III RESULTATEN

10 EVALUATIE VAN KNELPUNTEN

10.1 Inleiding
Zoals in de hoofdstukken 1 en 2 uiteengezet, is de vraag in hoeverre gemeenten
belemmeringen ondervinden in de ontwikkeling van hun jeugdbeleid, het vertrekpunt
van het onderzoek. In de daaropvolgende hoofdstukken is inzicht gegeven in die
belemmeringen en zijn de knelpunten nader omschreven.
De volgende vraag is welk gewicht er aan die knelpunten is toe te kennen. Hoofdstuk 2
omschrijft de factoren die in beginsel van invloed kunnen zijn op het gemeentelijke
beleidsproces. Een drietal hiervan is geselecteerd als criterium voor de evaluatie van
de knelpunten:
1. algemeen-bestuurlijke context, 
2. netwerkkenmerken,
3. netwerksturing gemeente. 
Hierna volgt een korte toelichting op welke wijze ze zijn uitgewerkt en zullen worden
toegepast.

Algemeen-bestuurlijke context
Het eerste criterium heeft te maken met het feit, dat het gemeentelijke beleid tot stand
komt binnen een bestuurlijke context. Naast de algemeen georiënteerde context als
het Bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS) en het grotestedenbeleid (GSB), is er het
specifieke bestuurlijke regime voor de diverse onderdelen van het jeugdbeleid. Het
regime van de jeugdhulpverlening is een ander dan dat van jeugd en veiligheid en dan
dat van de Brede school. Uit de verschillende bestuurlijke regimes kunnen verschillende
eisen aan het gemeentelijke beleidsproces voortvloeien. In het ene geval worden ver-
wachte beleidsprestaties verwoord in kwantitatieve grootheden (bv. de realisatie van
honderd kinderopvangplaatsen in 2001 of van honderd deelnemers aan inburgerings-
cursussen), in het andere geval wordt alleen in kwalitatieve termen gesproken (bv. het
tegengaan van schooluitval, het terugdringen van vandalisme in een wijk of het verbe-
teren van de sociale cohesie). Bij de evaluatie van de waargenomen knelpunten is het
van belang na te gaan welke eisen uit welk bestuurlijk regime voortvloeien, en op
welke wijze de gemeente en betrokken organisaties met die eisen omgaan.

Netwerkkenmerken
De voorgaande hoofdstukken hebben duidelijk gemaakt dat het gemeentelijke jeugd-
beleid te maken heeft met vele partijen en organisaties. Gezien de breedte van de
doelstellingen en de omvang van de doelgroep – in beginsel van 0 tot 19 jaar – moet
het beleid gemaakt worden in een complex netwerk van betrokkenen. De werking van
dat netwerk bepaalt in hoge mate de uitkomsten. De samenstelling van het beleidsnet-
werk, de variëteit aan, de machtsverdeling tussen en de opstelling van de betrokken
actoren in het gemeentelijke beleidsproces, inclusief hun eigen doelstellingen en
ambities, bepalen uiteindelijk welk resultaat wordt geboekt.
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Het vergt uitvoerig onderzoek om de werking en de invloed van het beleidsnetwerk
vast te stellen; daarvoor ontbrak in dit geval de tijd. Om die reden is volstaan met het
zoveel mogelijk in kaart brengen van het veld van actoren en het vaststellen van de
mate van variëteit.

Netwerksturing gemeente
Om een knelpunt op zijn waarde te kunnen schatten, moet vastgesteld worden welke
sturingsambitie de gemeente heeft: heeft de gemeente een visie ontwikkeld die zij wil
realiseren, of heeft zij alleen doelstellingen geformuleerd of doet zij daarover geen
uitspraken? Indien zij doelstellingen heeft geformuleerd dan wel een visie heeft ont-
wikkeld, moet worden vastgesteld wat de inhoud daarvan is.
De mogelijke sturingsambities zijn in hoofdstuk 2 omschreven: dirigistisch, materieel,
procesmatig of procedureel.
Vervolgens moet worden nagegaan welke instrumenten zij inzet om die doelstellingen
te bereiken. Het zal duidelijk zijn dat die verschillen al naar gelang de sturingsambitie.
Naarmate de ambitie meer procesmatig en/of procedureel van karakter is, zal het
bestuursinstrumentarium meer in de sfeer van overleg en overreding liggen, terwijl in
het dirigistische en/of materiële model meer harde instrumenten als subsidie en regel-
geving gebruikt zullen worden. Het moge duidelijk zijn dat het gebruik van de diverse
instrumenten verschillende knelpunten kan genereren. Beleidsinnovatie via projecten
zit hier als bestuurlijk instrument enigszins tussenin. 
Behalve naar de sturingsambities en instrumenten van de gemeente dient in dit ver-
band ook gekeken te worden naar die van het rijk. Het rijk heeft immers in de ver-
schillende beleidsdocumenten en in wet- en regelgeving aangegeven welke resultaten
het lokale jeugdbeleid dient te behalen. In die zin stelt het eisen of heeft het verwach-
tingen ten aanzien van de lokale sturingsambities. Het rijksbeleid is hierop dan ook
onderzocht, omdat het van belang is voor de beoordeling van waargenomen knelpunten.

10.2 Gezondheid en welzijn

10.2.1 Bestuurlijke analyse

Algemeen-bestuurlijke context
In hoofdstuk 4 is een korte schets gegeven van de landelijke wet- en regelgeving en
de hoofdlijnen van het rijksbeleid op het terrein van gezondheid en welzijn voor jeug-
digen. Deze bepalen de bestuurlijke context waarin de gemeente moet opereren.

De gemeente ziet zich in de eerste plaats geconfronteerd met een grote variëteit aan
wet- en regelgeving. De reikwijdte en het juridische karakter verschillen per onder-
deel. Er zijn wetten die onverkort voor alle gemeenten gelden (Wet collectieve pre-
ventie volksgezondheid (WCPV), Welzijnswet) , maar andere regelingen gelden
slechts voor een bepaalde categorie. Er zijn voorlopige en experimentele regelingen,
die vooruitlopen op wijzigingen in de wet- en regelgeving. Ook entameert het rijk
pilots en projecten zonder wettelijke basis, waarop gemeenten kunnen inschrijven.
Daarnaast en gedeeltelijk in de plaats van de sectorale regelingen is het GSB ontwik-
keld.
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Verder heeft de gemeente te maken met het handelen van andere actoren die op basis
van wet- en regelgeving – zoals de AWBZ en de Wet op de jeugdhulpverlening, Wet
op de reclassering en Wet op de kinderbescherming, de gezondheid en het welzijn van
de jeugd bevorderen. De variëteit in deze regelgeving maakt, dat de relevante netwerk-
actoren in verschillende bestuurlijke regimes verkeren.
In de tweede plaats verschilt de aard van de opgedragen taken. Zo bevat de
Welzijnswet overwegend een in algemene termen gestelde opdracht, maar combineert
de WCPV een algemene stimuleringsopdracht met een aantal specifieke
(uitvoerings)taken. De gemeente heeft soms de verantwoordelijkheid voor het gehele
beleidsproces – voorbereiding, vaststelling, financiering, uitvoering en inspectie – ,
soms krijgt zij de verantwoordelijkheid voor bepaalde onderdelen, zoals planvorming
en organisatie, of alleen uitvoering. Ook de mate van autonomie en de verantwoor-
dingsstructuur variëren. Nadere regelgeving of beleidsnota's stellen in een aantal
gevallen meer of minder dwingende eisen aan de wijze waarop het beleid wordt uitge-
voerd. Zo geldt voor specifieke onderdelen, zoals de jeugdgezondheidszorg voor 4-
19-jarigen en infectiebestrijding, een uitvoeringsplicht en is er een inspectie, die een
en ander controleert. Op andere terreinen kan de gemeente in alle vrijheid vormgeven
aan beleid of uitvoering. Dit geldt, bijvoorbeeld, voor de opvoedingsondersteuning of
het alcoholmatigingsbeleid. Er zijn weliswaar richtinggevende nota's, maar de
gemeente heeft volledige zeggenschap over de inrichting van het beleid.

Het tweede element in de bestuurlijke context is de sturingsambitie van het rijk. Op
het terrein van de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg en het welzijnsbeleid zijn
belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen gaande, die richtinggevend zijn voor het
beleid van de gemeente. De hoofdlijnen van het beleid staan beschreven in hoofdstuk 4.
Er zijn enkele doelstellingen die sterk structurerend werken. 
Bij het rijk bestaat veel aandacht voor preventie, risicogedrag en maatschappelijke
achterstand. Het beleid concentreert zich in feite sterk op de allochtone jeugd en hun
opvoeders in de grote steden. In verband met een vroegtijdige signalering van problemen
propageert het rijk een integrale informatievoorziening op basis van registratie en
onderzoek. Voorts verwacht het rijk dat de gemeente een vraaggericht beleid ontwikkelt.
Een belangrijke voorwaarde daartoe is de ketenbenadering, waarin de jeugd systema-
tisch wordt gevolgd en eventueel ondersteund bij de overgangen tussen de opeenvol-
gende ontwikkelingsstadia. Het rijk streeft naar samenhang in het beleid. Deze samen-
hang kan betrekking hebben op de opvoedings- of gezondheidsproblematiek van een
bepaald kind of huishouden, een bepaalde doelgroep (minderheden) of een specifiek
territoir (meestal buurt). Voorts moet niet alleen gekeken worden naar de gezond-
heidssituatie, maar moeten gezondheidszorg- en welzijnsvoorzieningen een bijdrage
leveren aan de bestrijding van, bijvoorbeeld, criminaliteit of onderwijsachterstanden. 

Netwerkkenmerken
De gemeente wordt als regisseur van het lokale jeugdbeleid geacht een uitgebreid en
complex beleidsnetwerk op te zetten en aan te sturen, dan wel uitgenodigd aan vele
netwerken deel te nemen. De ambitieuze beleidsdoelstellingen inzake ketenbenade-
ring en samenhang brengen mee, dat op het terrein van gezondheid en welzijn veel
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netwerken moeten worden opgezet. Daarbij gaat het om de verbanden binnen het
jeugdgezondheids- en welzijnsbeleid en de deelname aan netwerken die primair
betrekking hebben op andere aspecten van de leefsituatie van de jeugd. 
Een groot aantal actoren voert het gezondheids- en welzijnsbeleid voor jeugdigen uit,
zoals de eerstelijnsgezondheidszorg, de jeugdgezondheidszorg, de Thuiszorg, de wel-
zijnsinstellingen (algemeen maatschappelijk werk (AMW), jeugdinformatie, enz.), het
schoolmaatschappelijk werk en de jeugdzorg. Bovendien is de variëteit van de betrokken
actoren groot. De omvang loopt uiteen van een individuele beroepsbeoefenaar tot een
instelling met een groot aantal werknemers en een grote omzet. Hetzelfde geldt voor
de professionele status. Er werken zowel beroepsbeoefenaren op mbo-niveau als zeer
gespecialiseerde professionals. Sommige instellingen zijn voor hun beleid en financiering
geheel afhankelijk van de gemeente, andere daarentegen hebben een bij wet geregelde
taakstelling die redelijk autonoom kan worden uitgeoefend, of zijn (althans financieel)
afhankelijk van andere overheden. De machtsverdeling tussen de verschillende actoren
onderling en tussen deze actoren en de gemeente is vanwege voorgaande factoren
ongelijk. Dit beïnvloedt het overleg, de beleidsafstemming en de consensusvorming.
Bovendien kunnen sterke instellingen zich onttrekken aan het netwerk, wanneer de
gemeente of andere partners onvoldoende tegenmacht mobiliseren. Tenslotte is voor
het functioneren van het beleidsnetwerk van belang, dat de beleidsnetwerken verschil-
lende schaalniveaus moeten verbinden.
Uit de voorgaande korte typering van de bestuurlijke context en het beleidsnetwerk
kan worden afgeleid, dat ambitieuze gemeenten grote kans hebben tegen de grenzen
van hun bestuurlijke macht aan te lopen. De bestuurlijke regimes zijn complex en er
worden hoge eisen gesteld aan het te voeren beleid. De netwerken waarbinnen dit
beleid moet worden gerealiseerd, zijn vaak onevenwichtig samengesteld. Het is de
vraag in hoeverre de bestuurlijke knelpunten gerelateerd kunnen worden aan deze
kenmerken van de bestuurlijke omgeving en van het beleidsnetwerk. Alvorens hiertoe
een poging te doen, zal een karakterisering worden gegeven van het gemeentelijk
beleid.

Netwerksturing gemeente
In hoofdstuk 4 is het lokale beleid kort beschreven aan de hand van informatie die is
verworven via interviews en de analyse van de meerjarige ontwikkelingsplannen. Hier
gaat het om een bestuurlijke typering van dit beleid in termen van doelstellingen, 
instrumenten en bestuurlijke ambities.
Kenmerkend voor het lokale jeugdbeleid zijn de ambitieuze doelstellingen voor de
opvoeding en ontwikkeling van de jeugd. De doelstellingen op het onderhavige ter-
rein zijn overwegend geformuleerd in algemene kwalitatieve termen, voor een deel
echter ook in termen van output of effecten.
De gemeenten willen een groot aantal kinderen bereiken, maatschappelijke achter-
standen voorkomen en een positieve ontwikkeling tot stand brengen. Dit is in de steden
een zware opgave vanwege de bevolkingssamenstelling en de aanwezige sociale pro-
blematiek. Daar komt bij, dat de aangrijpingspunten voor interventie in de sfeer van
gezondheid en welzijn meestal in de moeilijk bereikbare privé-sfeer liggen.
Het lokale beleid streeft in navolging van het landelijke beleid naar een hoge mate
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van integraliteit. Er moet een beleidsinzet worden gepleegd op meerdere terreinen
tegelijkertijd. Er is een concentratie van beleidsinstrumenten in een bepaalde wijk of
ten behoeve van een specifieke categorie (risico)jeugd. Ketenbeheer en casemanagement
zijn daarom belangrijk. Op individueel niveau moet het aanbod voldoende gedifferen-
tieerd zijn om tegemoet te kunnen komen aan de vraag. Er worden dan ook veel
instellingen gemobiliseerd om een bijdrage te leveren, onafhankelijk van het feit of
gemeenten over hen zeggenschap hebben. De overheid bemoeit zich en detail met de
(professionele) uitvoering van het beleid. Dit alles vergt een aanzienlijke bestuurlijke
inspanning, mede vanwege de verschillende bestuurlijke regimes en de ongelijke
machtsverdeling tussen actoren. 
Wanneer men het geheel van voorgenomen bestuurlijke activiteiten in het kader van
de gemeentelijke regierol moet beschrijven aan de hand van het in hoofdstuk 2 gepre-
senteerde conceptuele kader, kan de sturing op het terrein van gezondheid en welzijn
in het algemeen het best worden getypeerd als een vorm van politiek-maatschappelijke
sturing. Op bepaalde onderdelen zullen gemeenten weliswaar dirigistisch sturen via,
bijvoorbeeld, een traditionele subsidierelatie, maar het beleid zal overwegend het
resultaat zijn van strategische interacties tussen actoren – het gemeentebestuur is
uiteraard niet de onbelangrijkste deelnemer in het netwerk. De gemeente zal geneigd
zijn sterk te sturen op inhoud – mede in verband met afspraken die met het rijk zijn
gemaakt – , maar niet zelden zal zij al tevreden moeten zijn, wanneer de relevante
partijen, ondanks alle verschillen, tot afspraken weten te komen. 

10.2.2 Evaluatie knelpunten
De knelpunten die gemeenten ervaren bij het realiseren van hun ambities op het terrein
van gezondheid en welzijn, worden geïnterpreteerd tegen de achtergrond van de
bestuurlijke context en het beleidsnetwerk. Tevens worden inhoudelijke overwegingen
meegenomen bij de evaluatie.

Afstemming jeugdzorg en lokaal beleid
Alle gemeenten zien de afstemming tussen het lokale jeugdbeleid en de jeugdzorg als
een knelpunt. Hierachter schuilt een reeks praktische problemen. Zij definiëren het als
een bestuurlijk-juridisch vraagstuk. Een overdracht van de verantwoordelijkheid voor
(delen van) de jeugdzorg van de provincie en het rijk zou veel problemen oplossen.
Bij deze opvatting zijn diverse kanttekeningen te plaatsen. 
In de eerste plaats moet erop worden gewezen, dat binnen de jeugdzorg op verschillende
juridische titels hulp wordt verleend of ter bescherming van het kind wordt ingegrepen
in de privé-situatie van mensen. Belangrijk is, dat kinderbescherming, reclassering en
kindermishandeling een apart juridisch statuut hebben, waaruit verplichtingen voort-
vloeien ten opzichte van cliënten. Zo hebben hulpverleningsinstellingen in geval van
een kinderbeschermingsmaatregel een opnameplicht. In de toekomst zullen alle cliënten
een recht op geïndiceerde hulp krijgen. Daarmee krijgen jeugdigen een rechtspositie
die vergelijkbaar is met die van hulpbehoevende ouderen en gehandicapten, die via
indicatiestelling een recht op AWBZ-gefinancierde zorg hebben. De vraag is, hoe in
zo'n situatie het bestuurlijke regime het beste kan worden ingericht. In elk geval zullen
de bevoegdheden van het bestuursorgaan dat de jeugdzorg onder zijn hoede krijgt, op
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enigerlei wijze door strenge randvoorwaarden worden ingeperkt. Het is verstandig,
mede ook vanwege de raakvlakken tussen de jeugdzorg en de jeugd-GGZ, de discussie
over de bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de geïndiceerde zorg te voeren in het
bredere kader van de stelseldiscussie zorg.
In de tweede plaats moet de schaal van de voorzieningen in de overwegingen worden
betrokken. Met steun van de provinciale overheden zijn er in de afgelopen jaren grote
multifunctionele instellingen ontstaan, die gespecialiseerde zorg leveren. De meeste
instellingen hebben een regionaal verzorgingsgebied. Bovendien zijn er samenwerkings-
relaties tussen deze voorzieningen en de regionaal georganiseerde geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ) en verslavingszorg. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ervoor kan
niet zonder bezwaar naar kleinschaliger gemeenten worden overgeheveld. Dit betekent,
dat op z'n minst hulpconstructies (centrumgemeente of regionale samenwerking)
nodig zijn om dergelijke instellingen te besturen. 
Tegen deze achtergrond lijkt het verstandig af te zien van een discussie over overhe-
veling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor huidige jeugdzorginstellingen
van provincies naar gemeenten. Te overwegen is ten behoeve van deze discussie vier
vormen van zorg te onderscheiden, namelijk het verstrekken van geïndiceerde zorg,
indicatiestelling en zorgtoewijzing, consultatie en vrij toegankelijke, lichte vormen
van zorg. De omschrijving van geïndiceerde zorg is nog niet definitief geregeld. Het
advies van de projectgroep Zorgprogrammering, dat hieraan een bijdrage levert, is
nog niet beschikbaar. Het zal echter duidelijk zijn, dat het gaat om gespecialiseerde
zorg die in het algemeen zal worden verleend door eerdergenoemde regionale en pro-
vinciale jeugdzorginstellingen. In het kader van het grotestedenbeleid zou de aandacht
kunnen uitgaan naar de organisatie van de vrij toegankelijke zorg, de consultatie en de
indicatiestelling.
In de afgelopen jaren hebben de eerstelijnsvoorzieningen (algemeen maatschappelijk
werk en jeugdwerk) zich weinig geprofileerd met jeugdhulpverlening, deels omdat
vrij toegankelijke provinciale zorg voorhanden is, deels omdat de problematiek vaak
complex is. Wanneer in het kader van het lokale jeugdbeleid deze eerstelijnsvoorzie-
ningen de jeugdigen weer tot een vanzelfsprekende doelgroep rekenen en ook het
schoolmaatschappelijk werk weer tot ontwikkeling komt, is een laagdrempelige voor-
ziening beschikbaar, die de gemeente nodig acht. Via een heldere definiëring van de
geïndiceerde zorgprogramma's, zou het duidelijk kunnen worden, welke vormen van
jeugdhulpverlening door de eerste lijn kunnen casu quo moeten worden opgepakt. Het
is daarbij de vraag of het aantal cliëntcontacten dan wel het financiële criterium tot
relevante afbakeningen leidt. Het gaat ook om de benodigde professionele deskundig-
heid, de juridische waarborgen en de noodzakelijke accommodaties. Wanneer een
goede afbakening tussen de eerstelijnszorg en de geïndiceerde zorg beschikbaar komt,
kan de gemeente gemakkelijker tot een doelmatige inrichting van de eerstelijnsjeugd-
hulpverlening komen en de netwerken operationeel maken. Zij zal minder een beroep
hoeven te doen op de (voorposten van) de Bureaus jeugdzorg. Een en ander leidt tot
een inzichtelijke organisatie. Een dergelijke organisatie laat overigens onverlet dat de
gemeente met het oog op de afstemming tussen de eerste lijn en de geïndiceerde zorg
invloed zou moeten hebben op de organisatie van de provinciale jeugdzorg. Naar ver-
wachting biedt het op overeenstemming gerichte overleg tussen de provincie en de
gemeenten hiertoe in principe voldoende mogelijkheden. 
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De huidige Bureaus jeugdzorg hebben een regionaal karakter en zijn niet alleen actief
in de (centrum)steden, maar ook in de omliggende gemeenten. De provincies organi-
seren en financieren in feite via de jeugdzorg ook de (vrij toegankelijke) jeugdhulp-
verlening op lokaal niveau. Als een consequentie van bovenstaand model zouden ook
andere dan de GSB-gemeenten moeten voorzien in een eigen lokale jeugdhulpverlening.
Omdat enerzijds kleine gemeenten hiervoor niet de vereiste schaal hebben en ander-
zijds de instellingsdoelmatigheid recht moet worden gedaan, zullen gemeenten op eniger-
lei wijze hun krachten moeten bundelen en elk afzonderlijk of gezamenlijk regionale
instellingen voor algemeen maatschappelijk werk of jeugdwerk moeten inschakelen.
Dit blijft een vrij omslachtige manier van besturen, maar er is geen alternatief.
De consultatiefunctie is onmisbaar voor het functioneren van de eerstelijnshulpverle-
ning. De gemeente zal daarvoor een beroep moeten doen op de Bureaus jeugdzorg en
andere gespecialiseerde voorzieningen, zoals de jeugd-GGZ. Het is voorstelbaar dat in
eerdergenoemd overleg tussen gemeenten en provincie personele capaciteit wordt
gereserveerd voor de ondersteuning van netwerken die op lokaal niveau actief zijn.
Ook zou de gemeente deskundige ondersteuning kunnen inkopen bij de betrokken
instellingen. Dit laatste veronderstelt dat de gemeente over budget hiervoor beschikt.
De indicatiestelling (en zorgtoewijzing) wordt volgens de huidige voorstellen op 
provinciaal niveau geregeld en vormt de kerntaak van de Bureaus jeugdzorg. De indi-
catiestelling voor de jeugdzorg is een gespecialiseerde activiteit, waarvoor in de praktijk
een beroep wordt gedaan op medewerkers van de jeugdzorginstellingen en de GGZ.
Zij voeren deze activiteiten uit onder verantwoordelijkheid van het Bureau jeugdzorg.
Het is in principe mogelijk, dat in de grote steden de indicatiestelling voor de jeugd-
zorg wordt aangehaakt bij de (inter)gemeentelijke indicatieorganen die op andere
zorgterreinen werkzaam zijn, zoals tijdens de gespreksgroepen in de gemeenten
gesuggereerd. Onderbrengen bij de GGD's lijkt echter ook mogelijk. De vraag is, wat
de meerwaarde voor de gemeente zou zijn van een dergelijke constructie. Het zal primair
erom gaan, dat de organen voor indicatiestelling gemakkelijk toegankelijk zijn en snel
werken. Voorts is het gewenst dat zij gegevens krijgen voor de planning van de
gemeentelijke activiteiten en ten behoeve van het overleg over de gespecialiseerde
jeugdzorg. Deze zaken kunnen ook geregeld worden, wanneer de indicatiestelling
onder provinciale regie plaatsvindt. Dit laatste ligt per saldo meer voor de hand,
omdat de Bureaus jeugdzorg indiceren voor de toelating tot provinciale voorzieningen.

Zoals voorgaande uiteenzetting laat zien is het knelpunt van de afstemming tussen de
jeugdzorg en het lokale jeugdbeleid niet alleen juridisch van aard, maar heeft het ook
belangrijke instrumentele en beleidsmatige dimensies. Daarnaast spelen praktische
uitvoeringskwesties, zoals 24-uurs beschikbaarheid en adequaat overleg tussen de ver-
schillende uitvoerende hulpverleners. De afstemming tussen het lokale jeugdbeleid en
de jeugdzorg zal verbeteren, wanneer het voorgenomen wetgevingsproces zo snel
mogelijk wordt afgewikkeld. In dat kader zou een beperkte verschuiving van verant-
woordelijkheden tussen provincies en gemeenten kunnen plaatsvinden. Voorwaarde
voor een goede afstemming is, dat een heldere omschrijving van de zorgmodules tot-
standkomt, opdat de taakverdeling in de jeugdzorg inzichtelijk wordt voor werkers en
cliënten. Verder zal de in de wet op te nemen opdracht tot overleg bevorderlijk zijn
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voor de afstemming, hoewel gemeenten en provincies ook nu om tafel kunnen gaan
zitten en afspraken kunnen maken over het te voeren beleid. Daarnaast is binnen de
bestaande wettelijke kaders versterking van de eerste lijn te overwegen.

Capaciteit jeugdzorg
Het breed gedeelde knelpunt van de capaciteit in de jeugdzorg heeft nauw verband
met de organisatie van de jeugdzorg, die bij het voorgaande punt is besproken. Er is
echter ook een andere invalshoek die hier kort wordt belicht. Vanaf 1999 is het budget
voor de jeugdhulpverlening, de Bureaus jeugdzorg en de advies- en meldpunten kinder-
mishandeling aanzienlijk uitgebreid.1 Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kan
niet beoordelen of de capaciteitsproblemen en de wachtlijsten veroorzaakt worden
door een gebrekkige organisatie van de zorg of een toenemende vraag. Er bestaat
geen inzicht in de (regionale) vraag naar jeugdzorg en in de kwaliteit en kwantiteit
van het beschikbare aanbod. De registraties van de stichting Registratie jeugdhulp-
verlening en de Bureaus jeugdzorg zullen naar verwachting hierin verbetering bren-
gen. Er zijn echter (nog) geen modelmatige analyses gemaakt. Het zicht op het aanbod
wordt bovendien verminderd door de omvorming van het bestaande aanbod naar
functiegerichte zorgmodules. 
Bij dit knelpunt past voorts de kanttekening, dat wellicht de beleidsambities te hoog
gegrepen zijn, voorzover het gaat om de bijdrage van de huidige jeugdzorg aan het
lokale jeugdbeleid. Zoals eerder gesteld, ligt het meer voor de hand om de eerstelijns-
voorzieningen te versterken, niet alleen in kwantitatief, maar ook in kwalitatief
opzicht. Daarbij moet men ook denken aan de consultatiebureaus en het schoolmaat-
schappelijk werk. Het rijk heeft toezeggingen in deze richting gedaan en de gemeente
kan zelf actie ondernemen. Beide knelpunten zijn beleidsmatig van aard.
Capaciteitsuitbreidingen kunnen worden gerealiseerd via begrotingswijzigingen door
rijk of gemeenten. 

Aansturing GGD
Een bespreking van het functioneren van de Gemeentelijke geneeskundige diensten
(GGD's) valt buiten het bestek van dit rapport. Bovendien is ingrijpende wetgeving in
voorbereiding en zijn commissies werkzaam, die met adviezen komen over de inrich-
ting van de zorg. In principe zijn de GGD's (inter)gemeentelijke instellingen die vol-
ledig onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur vallen. Alle instrumenten
zijn aanwezig om dergelijke instellingen te besturen. Er lijkt hier geen wettelijke
belemmering aan de orde. Het gaat om een instrumenteel knelpunt, dat sterk samen-
hangt met de problematiek van intergemeentelijke samenwerking en het regionaal
bestuur in het algemeen. Een relevante bijzonderheid is, dat de afstand tussen deze
sterk geprofessionaliseerde bovengemeentelijke organisatie en de afzonderlijke
gemeenten groot is, mede vanwege de schaalvergroting die in de afgelopen jaren
heeft plaatsgevonden. 
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Het knelpunt heeft ook een beleidsmatig aspect. Wanneer gemeenten in staat zijn hun
wensen duidelijk over het voetlicht te brengen en deze verbinden met de financiering,
ontstaat wellicht een zakelijker verhouding. De voorgenomen wijziging van de
WCPV zal naar verwachting de betrokkenheid van de gemeenten bij het gezondheids-
beleid en de jeugdgezondheidszorg vergroten. Ook zullen de basistaken helderder
worden ingevuld, waardoor de GGD's meer betrokken raken bij de verschillende
onderdelen van het gemeentelijk jeugdbeleid. In de grote steden is dit reeds duidelijk
het geval, zoals uit de beschrijving van het lokale beleid naar voren is gekomen. 

Afstemming jeugdgezondheidszorg en consultatiebureaus
Er ontbreekt een beleidsmatige afstemming tussen de GGD en consultatiebureaus
over de te leveren zorgpakketten. De discussie over de positionering en taken van de
consultatiebureaus in relatie tot het jeugdgezondheidsbeleid en de opvoedingsonder-
steuning (zie hoofdstuk 5) loopt al enige jaren. Door het GSB en BANS is de kwestie
actueler geworden. De bureaus krijgen een breder takenpakket in het kader van 
screening, vroegtijdige onderkenning en opvoedingsondersteuning en ontwikkelings-
stimulering (O&O). Zij vormen de kern van de steun- en zorgstructuren voor gezinnen
met jonge kinderen. De achtergrond van het ontbreken van onderlinge inhoudelijke
afstemming is bestuurlijk-juridisch van aard. Gemeenten zijn van oordeel, dat de con-
sultatiebureaus bestuurlijk moeten worden ingebed in de jeugdgezondheidszorg om
een doorgaande lijn van preventie te realiseren. Zij achten daarvoor een overheveling
van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (inclusief financiering) voor de consultatie-
bureaus van thuiszorginstellingen naar gemeenten noodzakelijk. Daarnaast moet het
budgettaire knelpunt worden opgelost. Dit betekent dat de overheveling gepaard zou
moeten gaan met extra budget.
De rijksoverheid heeft in de nota Positionering jeugdgezondheidszorg aangegeven,
dat de activiteiten van de bureaus op enigerlei wijze onder gemeentelijke regie zullen
worden gebracht. Er zijn weinig inhoudelijke argumenten tegen deze beleidslijn aan
te voeren. Vanwege enerzijds de taakverruiming van de bureaus voor jonge kinderen
en anderzijds de concentratie van de Thuiszorg op verpleging en verzorging begint de
inbedding in de Thuiszorg steeds meer te knellen. De financiering voor de nieuwe
taken is een extra knelpunt, omdat de gemeente geen partij is bij het zorgkantoor in
het kader van discussie over het budget. Overdracht van de bevoegdheden zou het
aantal actoren verminderen, een integrale aanpak van de zorg voor jonge kinderen
bevorderen en het beleidsproces efficiënter doen verlopen. De vraag blijft of met het
oog op de doorgaande lijn van de jeugdgezondheidszorg volstaan kan worden met een
overheveling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid of juist een verdergaande stap
moet worden gezet door de uitvoeringsorganisatie over te hevelen van de Thuiszorg
naar de GGD's. De ervaringen in de komende jaren zullen hierover uitsluitsel moeten
geven.

Verslavingszorg
De organisatie van de verslavingszorg is even complex als de zorg voor jeugdigen.
Bij de hulp aan verslaafden zijn tal van voorzieningen betrokken in de sfeer van justitie,
gezondheidszorg, welzijn en huisvesting. Op beleidsniveau is het moeilijk om tot een
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integrale aanpak te komen vanwege de bestuurlijke en financiële taakverdeling
(AWBZ, Welzijnswet en Reclassering) en op cliëntniveau komt de afstemming van
het aanbod op de meervoudige hulpbehoeften nog onvoldoende tot stand.2 De RVZ
beveelt onder meer aan regiovisies te ontwikkelen en een regionaal overleg van bud-
gethouders (zorgkantoor, centrumgemeenten en justitie) in te stellen, op basis waarvan
een effectiever bestuur kan worden gerealiseerd. De VNG en GGZ-Nederland hebben
gesprekken geopend om tot afstemming te komen; ook justitie wordt in dit gesprek
betrokken.
Deze discussie schenkt weinig aandacht aan de alcohol- en drugsverslaving bij jongeren.
Dit houdt verband met het feit, dat de eerste lijn de verslavingsproblematiek vaak
onvoldoende herkent en bij excessief verslavingsgedrag al snel eerst de justitiële aan-
pak of maatschappelijke opvangvoorzieningen in beeld komen. Dit rapport is niet het
kader waarin het bestuur en beleid van de verslavingszorg kan worden doorgelicht.
Duidelijk is wel, dat op enigerlei wijze een bestuurlijk kader moet worden geschapen,
waarbinnen de betrokken partijen afspraken maken over de verslavingszorg. Op deze
manier ontstaat tevens een kanaal, via welk de gemeenten in regionaal verband de
afstemming van de verslavingszorg op de preventieactiviteiten van de GGD's, het
jeugdwerk en de lokale jeugdhulpverlening kunnen inbrengen. Inmiddels heeft het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in enkele steden pilots in
deze richting gestart. 

Schoolmaatschappelijk werk
Verschillende partijen op lokaal niveau ervaren de positionering van het schoolmaat-
schappelijk werk als een knelpunt. Strikt genomen is hier niet sprake van een bestuur-
lijk knelpunt. Gemeenten hebben de mogelijkheid voor het openbaar onderwijs de
gewenste voorziening tot stand te brengen en in samenspraak met de schoolbesturen
in het bijzonder onderwijs overeenkomstige regelingen te treffen. Het is een kwestie
van lokaal beleid. Niettemin zouden richtinggevende uitspraken van de rijksoverheid
in combinatie met extra financiële middelen het proces van beleids- en consensus-
vorming op dit punt kunnen bevorderen. Het gaat om een voorziening die potentieel
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Brede school (zie § 6.1).

Samenhang en netwerken
De participatie van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de netwerken die ter
wille van de samenhang in het lokale jeugdbeleid zijn opgezet, is een organisatorisch
vraagstuk op zowel bestuurlijk als uitvoeringsniveau. Het gaat om een doelmatige
inrichting van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De ontwikkeling van het lokale
jeugdbeleid vergt een betrokkenheid van vele partijen op bestuurlijk en management-
niveau. De formule van een breed platform of conferenties is hiervoor aangewezen.
Via zo'n platform kunnen niet alleen de noodzakelijke horizontale, binnengemeentelijke
verbindingen worden gelegd, maar ook de contacten met bovengemeentelijke provin-
ciale en justitiële instellingen worden onderhouden. De uitvoeringsorganisatie vloeit
voort uit de doelstellingen van het beleid. Het verdient echter aanbeveling het geheel

80 EVALUATIE VAN KNELPUNTEN

2 Advies Verslavingszorg herijkt. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), 1999.



van netwerken overzichtelijk te houden en selectief te zijn in de participatie van de
verschillende uitvoerende organisaties. Niet op alle mogelijke afstemmingsproblemen
behoeft te worden geanticipeerd via een institutionele voorziening. Veel belangrijker
is, dat de meest betrokken professionals in voorkomende gevallen de weg weten op de
sociale kaart van de gemeente en de regio. Uiteindelijk gaat het erom, dat de cliënten
adequaat worden geholpen.

Informatievoorziening
Het jeugdgezondheidsbeleid kapitaliseert sterk op registraties om in het individuele
geval tot een tijdige en gecoördineerde aanpak te komen, en de cyclus van planning
en control voor het geheel te verbeteren. In het eerste geval spelen volgens zegslieden
op lokaal niveau privacy-overwegingen een hinderlijke rol. Dit juridische aspect komt
verderop aan de orde. In het kader van planning en control komen hardnekkige uit-
voeringsproblemen voor. Gedurende jaren zijn er investeringen gedaan in een landelijk
informatiesysteem, dat pas mondjesmaat resultaten begint op te leveren. Provincies,
gemeenten en instellingen verzamelen veel informatie, over, bijvoorbeeld, gebruik en
kosten van voorzieningen, die eigenlijk nauwelijks wordt gebruikt. De
informatiesystemen sluiten niet op elkaar aan. Vele technische en inhoudelijke afstem-
mingsproblemen vragen om een oplossing. De verbrokkeling van het veld heeft hierin
een remmende invloed. Desalniettemin is het aan te bevelen verder in deze richting te
investeren, opdat op basis van betrouwbare informatie ramingen van vraag en aanbod
tot stand kunnen komen. 
Daarnaast is er echter behoefte aan aanvullende beleidsinformatie over de leefsituatie
van de jeugd, te verzamelen via, bijvoorbeeld, survey-onderzoek. Op landelijk niveau
wordt (door het SCP) de jeugdmonitor ontwikkeld. Idealiter zouden de landelijke en
lokale activiteiten op elkaar moeten worden afgestemd om de landelijke monitor te
verrijken en de lokaal verzamelde informatie in het landelijke perspectief te kunnen
plaatsen. Het SCP zal op verzoek van VWS enige stappen in deze richting ondernemen.
In de praktijk zal een opzet waarover gemeenten, provincies en instellingen alle tevreden
zijn, moeilijk te realiseren zijn, omdat veel actoren betrokken zijn en de interesses
divergeren. Lokale informatievoorziening zal nodig blijven. Belangrijk is, dat er aan-
sluiting gevonden wordt met de landelijke informatievoorziening. De GGD's die veel
epidemiologische ervaring hebben, kunnen hierin een belangrijke rol spelen, indien zij
hiervoor van de gemeenten de ruimte krijgen.

10.3 Sluitende aanpak 0-6-jarigen

10.3.1 Bestuurlijke analyse

Algemeen-bestuurlijke context
Het lokale beleid gericht op de 0-6-jarige jeugd kent verschillende bestuurlijke
kaders. Daarvan zijn de Welzijnswet, de Wet collectieve preventie volksgezondheid
(WCPV) en de Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) de belangrijkste.
Deze wetten laten aan de gemeente een aanzienlijke beleidsvrijheid om het beleid
voor 0-6-jarigen vorm te geven. De beleidskaders voor voor- en vroegschoolse educatie

81EVALUATIE VAN KNELPUNTEN



(VVE) en ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning (O&O) veranderen
daar niet veel aan. Op een aantal punten formuleert het rijk nadere voorwaarden – zo
stellen subsidiecontracten VVE dat deelname aan intensieve programma's voor de
doelgroep gratis moet zijn – maar het primaat blijft zeer evident bij de gemeente. Een
uitzondering hierop is de regelgeving rond kinderopvang, met name de stimulerings-
maatregelen die te typeren zijn als doeluitkeringen. Gemeenten moeten een bepaald
aantal opvangplaatsen realiseren, in het geval van de regeling van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) specifiek voor een bepaalde doelgroep. De meest concrete
verwachtingen ten aanzien van door de gemeente te leveren beleidsprestaties zijn
geformuleerd in zogenoemde meerzijdige sturingsinstrumenten als het BANS en de
doorstartconvenants grotestedenbeleid. Deze beleidsambities worden dus gedeeld
door rijk en gemeenten (doorstartconvenants) casu quo rijk en VNG (BANS).
De visie van het rijk op dit thema is dat een vroegtijdige preventieve benadering van
kinderen in een achterstandssituatie, gericht op cognitieve, sociaal-emotionele en talige
ontwikkeling, de kans op maatschappelijke uitval, marginalisering en eventueel crimi-
neel gedrag aanzienlijk verkleint. Het rijk formuleert de ambitieuze doelstelling dat de
gemeente uiteindelijk alle kinderen in een achterstandssituatie bereikt. Het rijk tracht
dit vooral te bewerkstelligen door voorwaarden te scheppen: de ondersteuning van
methodiekontwikkeling, inrichting van uitwisselingsplatforms, bestuurlijke ondersteu-
ning, en monitoring en evaluatie. Bovendien financiert het rijk de capaciteits-
uitbreiding van het peuterspeelzaalwerk en de intensievere programma's. Op een
beperkt aantal punten wordt de mogelijkheid van nieuwe wet- en regelgeving onder-
zocht. Zo wordt in de WCPV gezocht naar een weg om de breuk in de jeugdgezond-
heidszorg op de leeftijd van 4 jaar op te heffen of te verzachten, er komt een basiswet
kinderopvang, met daarin mogelijk een wettelijke verankering van het peuterspeel-
zaalwerk, en er wordt gesproken over de mogelijkheid van een integraal kader 
0-6-jarigenbeleid.

Netwerkkenmerken
Het netwerk waarmee gemeenten te maken hebben op dit beleidsterrein, kenmerkt
zich door een hoge variëteit aan actoren (zie § 2.2). De actoren variëren van relatief
kleine kinderopvanginstellingen (soms met een accommodatie) tot grote regionale
thuiszorginstellingen en tot migrantenorganisaties en buurtmoeders. Dat is medebepalend
voor de grote verscheidenheid aan bestuurlijke regimes waarmee de verschillende
actoren te maken hebben. De thuiszorginstellingen kennen een op de AWBZ geba-
seerde financieringssystematiek, terwijl peuterspeelzalen gefinancierd worden door
gemeentelijke subsidies en ouderbijdragen. De aansturing van de verschillende orga-
nisaties gebeurt op verschillende schaalniveaus. Verder is er sprake van machtsonge-
lijkheid tussen actoren. Thuiszorginstellingen zijn machtige spelers ten opzichte van,
bijvoorbeeld, kleine kinderdagverblijven. De GGD neemt in vergelijking tot welzijns-
instellingen die peuterspeelzaalwerk verzorgen, een betrekkelijk onafhankelijke positie
in. Tot slot is het niet noodzakelijk dat alle actoren in dezelfde mate gericht zijn op
collectieve doeleinden. Een aantal actoren heeft vooral oog voor de eigen kernactiviteit;
de aanvullende en meer specifieke activiteiten die nodig zijn voor een sluitende aan-
pak, kennen een verschillende mate van prioritering.
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Netwerksturing gemeente
Het beleid gericht op de 0-6-jarige jeugd geniet hoge prioriteit, hetgeen ongetwijfeld
samenhangt met de sterke aandacht voor het onderwerp op rijksniveau en in veel
andere sectoren in de samenleving, onder andere resulterend in de prominente rol van
het onderwerp in het BANS. De sturingsambities van gemeenten variëren van mate-
rieel tot procesmatig. De lokale visies op dit terrein komen overeen met de visie van
het rijk. De algemene doelstelling – vroegtijdige onderkenning en interventie – is dui-
delijk, maar binnen dat kader is de gemeente er in sterke mate op gericht het overleg
en de afstemming tussen actoren tot stand te brengen. De kwalitatieve doelstellingen
zijn beperkt en vaag geformuleerd: het versterken van ouderparticipatie en het verster-
ken van de vindplaatsfunctie van consultatiebureaus. Concrete, meetbare doelstellin-
gen zijn geformuleerd voor de capaciteitsuitbreiding of het vergroten van het bereik in
peuterspeelzalen en kinderopvang, hetgeen inherent is aan de stimuleringsmaatregelen.
De instrumenten die de gemeente inzet om haar sturingsambities waar te maken,
betreffen vooral communicatie, financiering en het doorsluizen van rijksbijdragen.

10.3.2 Evaluatie

Privacywetgeving
Het knelpunt betreffende de privacywetgeving is juridisch van aard. Niet alleen wet-
en regelgeving speelt een rol, maar ook het beroepsgeheim van (consultatiebureau)artsen.
Het is de vraag of het wenselijk is om de oplossing in aanpassing van wet- en regel-
geving te zoeken. Bescherming van privacy is een fundamenteel recht, dat is vast-
gelegd in de Grondwet en in Europese verdragen. De actoren in het jeugdbeleid zien
de waarde er ook van in, hoewel ze er hinder van kunnen hebben. Het lijkt eenvoudiger
een bestuurlijke oplossing te vinden, door vormen van samenwerking te definiëren
waarin uitwisseling van gegevens wel mogelijk is. Een voorbeeld is de Rotterdamse
jeugdmonitor. De gemeente zou dergelijke vormen van samenwerking kunnen regis-
seren. De rijksoverheid zou op dit punt gemeenten wel van dienst kunnen zijn door
methodieken aan te reiken en ondersteuning te bieden in de ontwikkeling van jeugd-
monitoren. Ook in andere steden functioneren netwerken waarin vroegtijdige signale-
ring en onderkenning van problemen het doel is, zoals de buurtnetwerken. Het lijkt er
derhalve op dat het mogelijk is in de uitvoeringspraktijk oplossingen voor dit knel-
punt te vinden. Invoering van het onderwijsnummer zou een faciliterende werking
kunnen hebben, alhoewel de invoering ervan niets verandert aan de bestaande regel-
geving rond persoonsregistratie.

Onvoldoende bereik allochtonen
Het onvoldoende bereiken van allochtonen is op verschillende manieren te typeren. In
de eerste plaats is het een beleidsmatig knelpunt: kennelijk zetten instellingen onvol-
doende capaciteit in om allochtonen te bereiken en maken zij de afweging dat zij ook
een belangrijke voorziening zijn voor andere groepen. De gemeente beschikt over 
instrumenten om het beleid van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang bij te sturen,
maar zij heeft te maken met hetzelfde dilemma. Het capaciteitsprobleem wordt mogelijk
vergroot door het voornemen in de beleidsbrief VVE om kinderen uit de doelgroep
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vier dagdelen per week de peuterspeelzaal te laten bezoeken in plaats van de tot nu
gebruikelijke twee. Ten aanzien van consultatiebureaus beschikt de gemeente in veel
mindere mate over sturingsmogelijkheden.
In de tweede plaats is er sprake van een uitvoeringsknelpunt: er zijn onvoldoende
geschikte methodieken beschikbaar en er kunnen onvoldoende allochtone werkers en
ouders ingeschakeld worden. Dit hangt samen met de matige arbeidsvoorwaarden
voor de intermediairs/buurtmoeders, hetgeen te benoemen is als instrumenteel knel-
punt, waar voor de gemeente weinig aan te doen lijkt. De extra inzet op methodiek-
ontwikkeling zoals aangekondigd in de beleidsbrief VVE, biedt mogelijk een oplossing.

Afstemming tussen consultatiebureaus, VVE en O&O
Het derde gesignaleerde knelpunt betreft het gebrek aan afstemming tussen de ver-
schillende actoren die bij het 0-6-beleid betrokken zijn. Dit knelpunt heeft twee
aspecten. Het is gerelateerd aan het beleidsstrategisch handelen in netwerken, maar
ook aan het uitvoeringsniveau. Op beleidsniveau blijken gemeenten onvoldoende 
instrumenten te hebben om de actoren tot samenwerking aan te zetten, terwijl de actoren
de neiging hebben hun kernactiviteiten voorop te stellen. Op uitvoerend niveau spelen
cultuurverschillen en verschillen in gehanteerde methodieken. Ook hier is er onvol-
doende afstemming. Op beide niveaus slagen gemeenten er onvoldoende in hun 
sturingsambitie waar te maken, hetgeen deels veroorzaakt wordt door de samenstelling
van het netwerk. 

Ten slotte speelt op de achtergrond ook een bestuurlijk vraagstuk. In paragraaf 10.2.2
is in verband met de doorgaande lijn van preventie voor jeugdigen reeds de kwestie
van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de consultatiebureaus aan de orde
geweest. In het verlengde hiervan ligt het in sommige gemeenten naar voren gebrachte
bestuurlijke knelpunt in de afstemming tussen de voorschoolse en vroegschoolse
opvang en de opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Het gaat hier
om programma's, die qua doelstellingen en doelgroepen weliswaar overlap vertonen,
maar zich qua kernactiviteiten van elkaar onderscheiden. Gemeenten zien zich gesteld
voor de vraag in welk organisatorisch verband – peuterspeelzaal, kinderopvang, basis-
school of buurthuis – deze programma's het beste kunnen worden aangeboden, op
welke wijze de middelen over de betrokken instellingen moeten worden verdeeld en
hoe de (financiële en beleidsmatige) verantwoording kan worden geregeld. In principe
gaat het hier om een praktisch bestuurlijk probleem, waarvoor op lokaal niveau in
onderling overleg oplossingen moeten worden gezocht. De bestuurlijke complexiteit
van het vraagstuk kan echter worden teruggebracht door van rijkswege de verant-
woordingsprocedures die nu bestaan krachtens Welzijnswet en Gemeentelijk onder-
wijsachterstandsbeleid te stroomlijnen. Het grotestedenbeleid biedt hiervoor in principe
een bestuurlijk kader.

Wettelijke/financiële belemmeringen samenhangend beleid kinderopvang/peuterspeel-
zaalwerk
Het vierde knelpunt op dit terrein, de beperkingen voor de gemeente om een samen-
hangend beleid kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te voeren, lijkt in de gemeente-
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lijke beleidspraktijk niet zwaar te wegen. Dit hangt wellicht samen met de beperkte
ambities van gemeenten op dit punt. In zoverre er sprake is van een knelpunt, is het
van juridische aard: het komt voort uit landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast blijkt
er een probleem van instrumentele aard te zijn: door het ontbreken van voldoende
bedrijfsplaatsen kampen gemeenten met problemen in de financiële planning.

10.4 Brede school en onderwijsachterstand

10.4.1 Bestuurlijke analyse

Algemeen-bestuurlijke context
Het rijk heeft ten aanzien van de totstandkoming van Brede scholen een beperkte 
sturingsambitie. Het ziet de vele lokale initiatieven als "veelbelovende ontwikkeling",
waarbij het erkent dat het concept op verschillende manieren en vanuit verschillende
motieven wordt gehanteerd. De beleidsnotitie Brede scholen zet de meest relevante
intersectorale beleidskaders op een rij. Er worden dertien beleidskaders genoemd, uit-
eenlopend van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid tot het sportbeleid 
(o.a. Jeugd in beweging en breedtesportbeleid) en het beleid ten aanzien van de jeugd-
gezondheidszorg. Daarnaast vormen voor onderwijs- en welzijnsinstellingen het
onderwijs- respectievelijk het welzijnsbeleid belangrijke bestuurlijke kaders. Op basis
van deze regelingen constateert het rijk dat er "voor de school en haar bondgenoten"
een aantal prioritaire doelstellingen bestaat, die echter niet verder uitgewerkt worden. 
De sturingsambitie van het rijk is te typeren als procesmatig. De instrumenten die het
rijk inzet, zijn dan ook gericht op de ondersteuning en facilitering van de ontwikkelingen
op lokaal niveau door het verrichten van onderzoek, het inrichten van communicatie-
platforms en de financiering van concrete ondersteuningsactiviteiten. Het rijk formu-
leert het concrete voornemen in de monitoring en evaluatie van het grotestedenbeleid
aandacht te besteden aan Brede scholen. De wijze waarop dat zal gebeuren, is (nog)
niet duidelijk.
Op het gebied van het onderwijsachterstandenbeleid heeft het rijk een materiële 
sturingsambitie. Het landelijke beleidskader heeft zes verschillende doelstellingen
geformuleerd waarop het gemeentelijk beleid zich zou moeten richten. Voorbeelden
daarvan zijn vermindering van de schooluitval en versterking van de voor- en vroeg-
schoolse periode. Het rijk heeft daartoe financiële middelen naar de gemeente over-
gedragen. Naast het genoemde beleidskader speelt andere wet- en regelgeving een rol,
zoals Onderwijs in allochtonen en levende talen (OALT) en Weer samen naar school
(WSNS).

Netwerkkenmerken
Brede scholen zijn in organisatorische zin te typeren als complexe netwerken, zowel
op beleidsmatig als uitvoerend niveau. De hoeveelheid actoren is groot en de bestuur-
lijke regimes waarin de actoren verkeren, verschillen onderling sterk: de operationele
schaalniveaus variëren van de regio (jeugdhulpverlening, politie) tot de wijk (club- en
buurthuiswerk). Ook de mate van professionalisering (veel vrijwilligers in, bijvoor-
beeld, sportverenigingen), de wijze van aansturing en de relevante wet- en regelgeving

85EVALUATIE VAN KNELPUNTEN



verschillen sterk tussen actoren. Bovendien is de gerichtheid op collectieve doeleinden
bij verschillende actoren relatief laag. Het laatste punt is in zekere zin van toepassing
op het onderwijs, waar een bepaalde angst bestaat dat de eigen kernactiviteit ten koste
gaat van het participeren in Brede scholen.
Het onderwijsachterstandenbeleid heeft zijn eigen beleidsnetwerk: het Op overeen-
stemming gericht overleg (OOGO). Ook in dit netwerk is de variëteit aan actoren
omvangrijk (o.a. schoolbegeleidingsdiensten, jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk,
scholen, welzijnsinstellingen) evenals de verscheidenheid aan bestuurlijke regimes.
De machtsongelijkheid tussen actoren is ook relatief groot: zowel gemeente als scholen
beschikken in tegenstelling tot andere actoren over hun eigen GOA-middelen. De
gerichtheid op collectieve doeleinden is mede daarom niet bij alle actoren even sterk.
Scholen hebben, zoals gezegd, hun eigen schoolgebonden achterstandsmiddelen, die
echter via het OOGO ingezet kunnen worden voor het gemeentelijke beleid. Dit is
voor scholen lang niet altijd vanzelfsprekend.

Netwerksturing gemeente
Vrijwel alle grote steden zijn bezig met de ontwikkeling van Brede scholen. De con-
crete invulling varieert sterk per gemeente. Een belangrijk onderscheid is te maken
tussen de Brede school als organisatorisch verband en de Brede school als fysieke
concentratie van activiteiten. Alhoewel niet altijd duidelijk is waar het initiatief tot
ontwikkeling van het concept van de Brede school genomen is, blijkt dat nu de
gemeente meestal het voortouw heeft. Het niveau van de sturingsambitie varieert tussen
gemeenten. Sommige gemeenten stellen een duidelijk kader waarbinnen Brede scholen
ontwikkeld moeten worden – materiële sturing – , terwijl in andere gemeenten scho-
len nadrukkelijk worden opgeroepen zelf invulling te geven aan het concept – proces-
matige sturing. De meeste gemeenten lijken de Brede school vooral in te zetten als
onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid, en daarmee de ontwikkeling van
Brede scholen te concentreren in achterstandswijken. Daar waar de Brede school ook in
andere wijken tot ontwikkeling komt, is de gemeentelijke financiële ondersteuning
geringer in omvang. De vorderingen in de implementatie van het concept verschillen
sterk per gemeente en zijn afhankelijk van de opstelling van andere actoren en de
mate waarin de gemeente gelden ter beschikking stelt.
Het concept van de Brede school vindt tot nu toe vooral toepassing in het basisonder-
wijs. In sommige gemeenten bestaan plannen voor het ontwikkelen van Brede scholen
voor voortgezet onderwijs.

10.4.2 Evaluatie

Onduidelijkheid over invulling Brede school
Het concept van de Brede school is nog in ontwikkeling. Een deel van de gemeenten
blijkt behoefte te hebben aan een inhoudelijke visie op het concept, een ander deel
heeft die behoefte niet. Het rijk heeft een dergelijke visie niet ontwikkeld, en heeft
ook niet die ambitie. Tegelijkertijd heeft de gemeente te maken met een grote hoe-
veelheid intersectorale beleidskaders die relevantie hebben voor de ontwikkeling van
Brede scholen. Het rijk constateert evenwel in zijn notitie Brede scholen dat "overleg
met gemeenten niet (heeft) geleid tot identificatie van knellende regelgeving". Dit
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impliceert echter niet dat er geen sprake is van een bestuurlijk gecompliceerde situatie,
temeer daar het rijk uit de verschillende beleidskaders een aantal prioritaire doelstel-
lingen voor de gemeente destilleert. 
Tevens blijken zowel bij het rijk als bij de gemeente de verwachtingen ten aanzien
van de Brede school hooggespannen te zijn. Door het ontbreken van een eenduidige
visie is echter onduidelijk waarop nu precies wordt gekapitaliseerd. Een inhoudelijke
visie op het concept van de Brede school zou duidelijkheid kunnen verschaffen over
een aantal belangrijke zaken. Wat wordt nu precies beoogd met de inrichting van
Brede scholen? Zijn Brede scholen primair kindgericht, of vervullen zij een belangrijke
plaats in het beleid rond dagindeling en de combinatie van arbeid en zorg? Een (prin-
cipiële) keuze in deze kwestie zou de samenwerking tussen actoren en de sturing door
de gemeente aanzienlijk kunnen vergemakkelijken. De eerste optie zou betekenen dat
Brede scholen vooral daar nodig zijn waar veel kinderen wonen met een verhoogde
kans op latere maatschappelijke uitval. Een keuze voor de tweede mogelijkheid betekent
dat de Brede school wordt gezien als basisvoorziening, die onafhankelijk van maat-
schappelijke achterstanden op grote schaal ingevoerd zou moeten worden. De beide
mogelijkheden stellen ook andere eisen aan de samenstelling van het beleidsnetwerk.
De 'laat-duizend-bloemen-bloeien'-filosofie van het rijk wordt door een aantal
gemeenten als belangrijke voorwaarde gezien, maar levert voor andere gemeenten
toch aanzienlijke problemen op in de ontwikkeling en implementatie van het concept.
Een mogelijke bijdrage van het rijk zou ook kunnen bestaan uit het financieren en
faciliteren van een 'Bredeschoolmakelaar' bij de gemeente. Deze functie zou tot doel
hebben de samenwerking tussen bij de Brede school betrokken instellingen beter te
doen verlopen, bijvoorbeeld door het formuleren van collectieve ambities.
Op het gebied van het onderwijsachterstandenbeleid vormt vooral de verplichting tot
het voeren van op overeenstemming gericht overleg een probleem. De besluitvorming
in dit overleg verloopt in een deel van de gemeenten moeizaam en kost veel tijd en
inzet. De gemeente heeft niet de bevoegdheid om besluiten eenzijdig op te leggen.
Een belangrijke verklaring daarvoor lijkt de cultuur van autonomie van onderwijs-
instellingen te zijn, die de gemeentelijke sturingsmogelijkheden in negatieve zin beïn-
vloeden.

Integratieheffing
Er zijn weinig aanwijzingen gevonden voor het knelpunt inzake de integratieheffing.
Deze regeling bestaat sinds de invoering van de BTW in 1969 en is vrij technisch van
aard. Zij is erop gericht gelijkstelling te bewerkstelligen in BTW-druk (zie ook § 6.3).
De gemeente die dit probleem heeft aangekaart – Beesel – heeft bij het ministerie van
Financiën bezwaar gemaakt; die bezwaren zijn evenwel niet gehonoreerd. Het gaat de
strekking van dit rapport te buiten om hier uitvoerig op in te gaan. Volstaan wordt
met de constatering dat de integratieheffing geen obstakel vormt voor de realisatie
van een Brede school. Wel is in de begroting voor de oprichting van een Brede school
in fysieke zin, rekening te houden met deze heffing. 
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10.5 Sluitende aanpak onderwijs-arbeidsmarkt

10.5.1 Bestuurlijke analyse

Algemeen-bestuurlijke context
Op een groot aantal onderdelen van dit beleidsdomein proberen rijk en gemeente tot
een gezamenlijke aanpak te komen vanuit een gezamenlijke probleemdefinitie.
Preventie en bestrijding van voortijdig school verlaten, de aanpak van risicojongeren
en een verscherping van de handhaving van de leerplicht worden als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid beschouwd. Dat is één kant van de zaak, de andere kant is toe-
leiding naar de arbeidsmarkt. Men richt zich op werkloze jongeren tot 23 jaar die bij-
zondere aandacht behoeven, op gehandicapten en op allochtonen.
In beginsel is de sturingsambitie van het rijk gericht op het ondersteunen van het
lokale beleid ter bestrijding van voortijdig school verlaten. Daarvoor zet het harde 
instrumenten in als geld en regelingen, bundeling van financieringsstromen, en dergelijke.
Bovendien wordt zoveel mogelijk aangesloten op het lokale beleid en op de lokale
situatie (de zogenoemde maatwerkconvenants). 
In dit domein kan gesproken worden van een sterke vervlechting van rijksbeleid met
gemeentelijke inspanningen, waarin zowel rijk als gemeente een hoge sturingsambitie
koestert, waarvoor specifieke beleidsprestaties zijn verwoord en waarbij gezocht
wordt naar aanscherping van bestaand instrumentarium en naar innovatie, in de vorm
van projecten. 

Netwerkkenmerken
Qua aantal actoren blijkt het netwerk meer instellingen en organisaties te omvatten
dan aanvankelijk gedacht. In paragraaf 7.2 is daarvan een opsomming gegeven. Het
aantal is hoog, evenals de variëteit. Dat hoge aantal en die variëteit maken het voor
een gemeentebestuur niet gemakkelijk zijn ambities te verwezenlijken. 
Bij het realiseren van een sluitende aanpak in dit domein is het van belang op zoveel
mogelijk punten in de keten te kunnen aangrijpen. De school is en blijft natuurlijk het
primaire aangrijpingspunt van waaruit relaties met andere instanties zijn te leggen.
Dat legt wel een grote verantwoordelijkheid bij de school neer. 

Netwerksturing gemeente
Zoals uit de MOP's mag worden afgeleid, is de sturingsambitie van de gemeente op
dit punt hoog: er ligt een duidelijke visie op de aanpak van het probleem, men formu-
leert de doelstellingen in meetbare termen en men is bereid daarvoor veel in te zetten.
Deze materiële sturingsambitie moet wel in nauwe samenwerking met de meestbe-
trokken instellingen worden gerealiseerd. In de beleidscontext doen zich weinig
belemmeringen voor, het is veeleer de uitvoering van het beleid die moet worden ver-
beterd.

10.5.2 Evaluatie 
De sluitende aanpak voldoet grotendeels aan zijn doelstellingen, zij het dat met naar
schatting zo'n 10% van de doelgroep niet het succes wordt behaald dat wordt beoogd.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het grootste deel van deze groep wel aan een
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traject was begonnen, maar het niet had afgemaakt. De samenstelling van de groep is
ook zeer divers: jonge eenoudergezinnen, ex alleenstaande minderjarige asielzoekers
(ex-AMA's), en jongeren met psychosociale problemen. Vooral de meervoudige proble-
matiek bij de meeste van deze jongeren doet de sluitende aanpak falen.
Ook de experimentele stimuleringsprojecten kampen blijkens een evaluatie uit maart
van dit jaar met ineffectiviteit die te maken heeft met de meervoudige problematiek
van de doelgroep. Het gaat voornamelijk om problemen op het terrein van de huis-
vesting, schulden, en een gebrek aan kinderopvang. 
Het ministerie van SZW heeft hierin aanleiding gezien vijf modellen te laten ontwik-
kelen die de gemeente kan gebruiken bij haar inspanningen om jongere werklozen aan
het werk te krijgen. Bij deze modellen ligt de nadruk overigens in eerste instantie op
het bieden van zorg en het oplossen van de meervoudige problematiek. Eind 2000
zouden die modellen beschikbaar zijn. 

Gebrekkige registratie en informatie
Het eerste knelpunt met betrekking tot het gebrek aan (sluitende) informatie is vooral
beleidsmatig en uitvoerend van aard: de informatievoorziening tussen scholen en de
Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) hapert. Dat is enerzijds een kwestie
van betere organisatie en afstemming op elkaars werkzaamheden en aan de andere
kant zouden scholen gestimuleerd kunnen worden hun melding van voortijdige
schoolverlaters te verbeteren. Op het punt van de samenwerking tussen de meest
betrokken instellingen en de organisatie van de registratie valt eveneens het nodige te
verbeteren.
Een goede regie van de afstemming tussen instellingen, zodat jongeren niet meer op
papier kunnen verdwijnen, kan een oplossing zijn. Voor de gemeente zou dit evenwel
lastig kunnen zijn, aangezien ze hierbij ook te maken heeft met instellingen (scholen
van voortgezet onderwijs, regionale opleidingscentra (ROC's)) die weliswaar in de
gemeente gelokaliseerd kunnen zijn, maar een regionaal karakter hebben omdat de
leerlingen op de scholen ook van buiten de stad komen. Een wettelijke meldingsplicht
kan ondersteunend werken. Er komt wetgeving die scholen verplicht schooluitval te
melden bij de RMC. Aangezien deze er nog niet was, was de RMC afhankelijk van de
goede wil van scholen, die daar zoals gezegd niet echt toe worden gestimuleerd.

Bereik doelgroep
Het tweede knelpunt betreft de effectiviteit van het instrumentarium: betrokken
beleidsmakers vinden het bereik van de doelgroep te laag. Dat wordt aan de ene kant
veroorzaakt door het feit dat het in geval van concrete projecten schort aan samen-
werking tussen instellingen. Aan de andere kant wordt gesuggereerd dat de lat van de
startkwalificatie te hoog ligt waardoor leerlingen buiten de boot vallen. Dit, gevoegd
bij het feit dat er bij deze groep leerlingen vaak sprake is van meervoudige problematiek,
maakt het het boeken van succes tot een moeilijke opdracht. 
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10.6 Jeugd en veiligheid

10.6.1 Bestuurlijke analyse

Algemeen-bestuurlijke context
Op het terrein van jeugd en veiligheid is een aantal daarop toegespitste bestuurlijke
regimes van toepassing. Ook zijn in het kader van het grotestedenbeleid concrete
afspraken gemaakt over de inspanningen van het rijk, de prestaties die het rijk van de
gemeente verwacht, en de verwachte resultaten. Zo moet de gemeente een plan
maken, dat aan de door het rijk geformuleerde voorwaarden dient te voldoen om voor
financiering in aanmerking te komen. Een belangrijke voorwaarde is dat de gemeente
een integrale aanpak van de criminaliteit ontwikkelt, dat wil zeggen een benadering
waarin preventie, repressie en curatie samengaan. Gemeenten zeggen deze ook na te
streven, maar dit blijkt verre van eenvoudig. Een andere voorwaarde betreft het streven
zoveel mogelijk contact tussen politie en jongere te vermijden en alternatieve sancties
te bevorderen.
Aan het lokale beleid met betrekking tot jeugd en veiligheid stelt het rijk hoge eisen
en formuleert het verwachtingen ten aanzien van de beleidsprestaties van de gemeente.
Op landelijk niveau wordt dit lokale beleid zoveel mogelijk ondersteund en gefacili-
teerd. De nadruk ligt op het beschikbaar stellen van financiële middelen in ruil waar-
voor de gemeente plannen moet maken.
Gemeenten zelf formuleren eveneens concrete beleidsprestaties, omdat zij eenzelfde
probleemdefinitie hanteren en een hoge politieke prioriteit aan het onderwerp hechten.
Er is dan ook veeleer sprake van een gezamenlijke beleidsinspanning om een ernstig
maatschappelijk probleem aan te pakken.

Netwerkkenmerken
Een consequentie van de grote hoeveelheid projecten op het terrein van jeugd en veilig-
heid is het grote aantal actoren dat betrokken is. De opsomming in paragraaf 8.2 is
een goede illustratie. Zodoende is de regiefunctie lastig uit te voeren, niet alleen van-
wege het grote aantal instellingen en organisaties, maar ook vanwege de bijbehorende
verschillende bestuurlijke regio's (politie, arrondissement, provincie) die een rol spelen
bij de preventie en bestrijding van criminaliteit onder jongeren. Daar komt bij dat het
territorium waarop een en ander zich afspeelt, ook verschilt: wijk en/of buurt, stads-
deel, gemeente, regio, provincie, land. 
Het beleid laat zich dan ook kenschetsen als een met een hoge beleidsmatige, bestuur-
lijke en territoriale dichtheid. Dat wordt deels veroorzaakt door de hoge politieke 
prioriteit die aan het thema jeugd en veiligheid in de stad wordt gegeven -zowel in de
landelijke als in de lokale politiek-, anderzijds door het hoge projectmatige gehalte
van de beleidsinterventies.
Zoals in het BANS is afgesproken, worden projecten alleen nog gehonoreerd indien
zij een bijdrage leveren aan het structurele aanbod van voorzieningen. De uitkomsten
van het onderzoek geven de indruk dat dit voornemen nog maar weinig is uitgevoerd
op het terrein van jeugd en veiligheid. Men moet wel bedenken dat deze afspraak pas
een jaar oud is en projecten meestal een looptijd van twee jaar hebben. Ook zijn er
aanwijzingen gevonden dat gemeenten terughoudend zijn geworden in het starten van
nieuwe projecten, ook al is er rijksgeld beschikbaar.
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Netwerksturing gemeente
Zowel gemeente als rijk hebben een hoge sturingsambitie voor de veiligheid in de
samenleving. Die ambitie komt tot uiting in de hoge politieke prioriteit die het grote-
stedenbeleid aan dit onderwerp geeft.
Op lokaal niveau ligt het accent op preventie en bestrijding van criminaliteit in een zo
vroeg mogelijk stadium van de ontwikkeling van het kind. Dit betekent onder andere
dat de school als aangrijpingspunt voor het streven zoveel mogelijke jongeren te
bereiken, een essentiële vindplaats is voor het beleid. Daarnaast krijgen allochtone
jongeren bijzondere aandacht vanwege hun onevenredig grote aandeel in de jeugd-
criminaliteit.
De hoge sturingsambitie van zowel het rijk als de gemeente is voornamelijk materieel
van karakter, wordt gedragen door een heldere beleidsvisie, en voor de realisatie
ervan worden harde instrumenten (zoals geld) ingezet.

10.6.2 Evaluatie

Projectenbeleid
In de eerste plaats is het projectenbeleid in dit domein primair als een instrumenteel
en secundair als een uitvoeringsknelpunt te typeren.
Wat het eerste aspect betreft, kan de gemeente weliswaar een regisserende of coördi-
nerende rol (willen) spelen, maar is, gegeven de bestuurlijke constellatie, die rol een
partiële, hoewel de veelheid aan projecten en aan betrokken instanties, organisaties en
instellingen alsmede het per definitie incidentele karakter van projecten vragen om
een coördinerende instantie. In sommige gemeenten zijn er, zoals gezegd, regiegroepen,
maar die blijken in de praktijk niet naar tevredenheid van betrokkenen te functioneren. 
De conclusie mag op grond van deze bevinding zijn, dat de materiële sturingsambitie
van de gemeente belemmeringen in de uitvoering ondervindt door kenmerken van het
beleidsnetwerk, in het bijzonder de variëteit aan bestuurlijke regimes waarin verschil-
lende actoren verkeren. 
In de tweede plaats dient de projectcarrousel kritisch te worden bezien op organisatie
en uitvoering. BANS pleit ervoor projecten alleen in te zetten voor de versterking van
het structurele aanbod en betrokken overheden dienen hierover goede afspraken te
maken. Uit de informatie die het SCP heeft verkregen, blijkt dat men nog geen grote
vorderingen heeft gemaakt. 
Zoals zojuist opgemerkt, lijkt er een kentering te komen in de hausse aan projecten.
Dat is om twee redenen een goede zaak. De eerste is dat er door de veelheid aan pro-
jecten (overproductie van beleid) onvoldoende tijd en systematische aandacht wordt
besteed aan de uitkomsten van die projecten. Monitoring en evaluatie vinden incidenteel
plaats en zelden wordt er een expliciete beslissing aan de hand van de behaalde resul-
taten genomen over voortzetting.3 Projectenbeleid kan alleen maar effectief zijn wan-
neer nauwgezet wordt bijgehouden welke resultaten in het licht van de gestelde doelen
worden bereikt. Dit geschiedt in onvoldoende mate. 
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De tweede reden is dat de relatie tussen het projectenbeleid en staand beleid proble-
matisch is. In de praktijk blijken beide trajecten naast elkaar te lopen en één van de
redenen voor het stopzetten van projecten is het falen van integratie in het reguliere
beleid. Ondanks pogingen daartoe blijkt het opnemen van succesvolle projecten in de
bestaande beleidspraktijk niet plaats te vinden, meestal omdat niemand de project-
financiering wil overnemen. 
Er zal dus systematischer met de invoering van projecten moeten worden omgegaan,
waarbij in elk geval vooraf duidelijk moet zijn hoe bij eventueel succes het project
wordt opgenomen in het reguliere beleid. In de praktijk betekent dat, dat duidelijk
moet zijn wie de financiering regelt. Indien daarover geen helderheid of overeenstem-
ming is te verkrijgen, zodat op voorhand, los van de eventuele resultaten, vaststaat dat
een project niet gecontinueerd zal worden, is het beter dat project niet te starten. De
bestaande afspraak in het BANS leent zich heel wel voor aanscherping in deze zin. 

Privacywetgeving
In de tweede plaats is het knelpunt inzake de privacywetgeving primair als een juridisch
en secundair als een beleidsmatig probleem te typeren. Het gaat om de vroegtijdige
signalering van potentieel crimineel gedrag. Ook dan blijft de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer een grondwettelijk gewaarborgd recht van het individu.
Bovendien mag men niet lichtvaardig denken over het opsporen van potentieel crimi-
neel gedrag: het is gemakkelijker achteraf iets vast te stellen dan vooraf iets te voor-
spellen. Niettemin blijft vroegtijdige signalering essentieel.
In feite is hier sprake van een beleidsdilemma: wordt de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer gesteld boven de bescherming van de samenleving tegen risicovol
casu quo crimineel gedrag? 
In de praktijk blijkt men op zoek naar oplossingen die de bescherming van het individu
weliswaar waarborgen, maar waarbij het belang van de preventie evenmin uit het oog
wordt verloren. 
In dit verband wordt op twee aspecten gewezen.
Het eerste is de voorgenomen aanpassing van de Wet op de jeugdhulpverlening,
waardoor het dilemma tussen bescherming van de persoon en bescherming van de
maatschappij op een nader omschreven wijze wordt aangepakt in het kader van de
preventie van kindermishandeling. De vraag is in hoeverre de hier ingeslagen richting
op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen, en indien dat het geval is, in
hoeverre die richting dan ook niet op een breder terrein dan alleen kindermishandeling
van toepassing is. Dat zou nader onderzocht kunnen worden. 
Het tweede aspect betreft het onderscheid in het treffen van beleidsmaatregelen vanuit
preventief oogpunt en de handelwijze in individuele gevallen. In het eerste geval zijn
maatregelen te nemen in de sfeer van epidemiologisch of sociaal-wetenschappelijk
onderzoek waarmee risicojongeren zijn te traceren. De door de GGD van Rotterdam
ontwikkelde jeugdmonitor wordt geanonimiseerd afgenomen, maar wel op een zodanige
wijze dat een risicojongere vanuit preventief oogpunt te herkennen is. In individuele
gevallen is toestemming van betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger nodig,
tenzij hier naar analogie van de voorgenomen wijziging voor de Algemene meldpun-
ten kindermishandeling (AMK's) eenzelfde weg kan worden ingeslagen. 
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10.7 Maatschappelijke participatie

10.7.1 Bestuurlijke analyse

Algemeen-bestuurlijke context
Het terrein van maatschappelijke participatie valt onder het algemeen-bestuurlijke
regime van de Welzijnswet. Specifiek voor dit terrein zijn er op rijksniveau een aantal
verschillende programma's, stimuleringsregelingen en projecten ontwikkeld. De
beleidsprestaties die het rijk verwacht van de gemeente, zijn vaak algemeen en betref-
fen met name inspanningsverplichtingen en niet zozeer meetbare maatschappelijke
effecten. De taak van het rijk volgens de Welzijnswet is dan ook vooral het ondersteunen
en faciliteren van het gemeentelijke beleid. Daarbij zij opgemerkt, dat dit terrein zich
minder leent voor meetbare doelstellingen dan andere terreinen. De verwachte
beleidsprestaties op gemeentelijk niveau hebben vaak hetzelfde karakter, hoewel soms
enkele concrete doelstellingen voorkomen zoals de bevordering van het lidmaatschap
van (allochtone) jongeren van sportorganisaties met een bepaald percentage of de
realisatie van een bepaalde voorziening voor jongeren in de stad. De verwachte pres-
taties verschillen per stad. 

Netwerkkenmerken
Op dit terrein heeft de gemeente niet met een groot aantal actoren te maken. Bij sport-
en cultuurparticipatie spelen organisaties als sportclubs, bibliotheken en muziekver-
enigingen nog een rol, en scholen zijn ook vaak betrokken. Wanneer het over jongeren-
participatie gaat, heeft de gemeente soms te maken met een georganiseerd verband
van jongeren (al dan niet uitgaand van een landelijke organisatie), maar soms moet de
gemeente zelf bij wijze van spreken op zoek gaan naar de jeugd. Het gebrek aan actoren
is een knelpunt. Bij afwezigheid van een dergelijke organisatie kan de gemeente
gemakkelijk haar eigen lijn trekken, maar de aanwezigheid ervan weerhoudt gemeenten
er niet altijd van dit toch te doen. De variëteit van de actoren is ook niet groot. Het
gaat om gemeentelijke organisaties, die vaak ook afhankelijk zijn van gemeentelijke
financiering. Dat geeft hun weinig macht. Bovendien gaat het op dit terrein niet echt
om een maatschappelijk probleem, maar wordt het ingezet voor de voorkoming en
bestrijding van problemen op andere terreinen.

Netwerksturing gemeente
Maatschappelijke participatie heeft een lage prioriteit op landelijk en gemeentelijk
niveau. Het ambitieniveau is dan ook niet hoog. Zoals gezegd, is dat vooral gericht op
het voorkomen en bestrijden van problemen van jongeren en veel minder op partici-
patie zelf. Jongerenparticipatie is weliswaar een politieke 'hype' (zo is "samen met de
jeugd" een van de speerpunten uit het BANS), maar het krijgt in de praktijk nog weinig
prioriteit. Een duidelijke visie op jongerenparticipatie ontbreekt, zowel bij rijk als
gemeente, hoewel het rijk binnenkort een nota met een visie op jongerenparticipatie
uitbrengt.
De sturingsambitie is procesmatig te noemen: het rijk probeert vooral te stimuleren en
te faciliteren en doet dit met subsidieregelingen en projecten. Gemeenten hebben

93EVALUATIE VAN KNELPUNTEN



enerzijds een procesmatige sturingsambitie, en anderzijds (soms) een materiële. Dit
verschilt per gemeente. Sommige gemeenten doen, bijvoorbeeld, veel in nauw overleg
met georganiseerde jongeren en stellen hun faciliteiten ter beschikking, andere trekken
hun eigen plan, zonder overleg met jongeren. De instrumenten zijn vooral communi-
catie en geld (subsidie). 

10.7.2 Evaluatie

Gebrek aan voorzieningen en ruimte voor jongeren
Het tekort aan ruimte en voorzieningen is een knelpunt van beleidsmatige aard. Of het
als een probleem wordt gedefinieerd, hangt af van het politieke klimaat. Nu is er inte-
resse voor, omdat er in het kader van het jeugdbeleid steeds meer aandacht komt voor
basisvoorzieningen. De oplossing kan onder andere gezocht worden in de participatie
van jongeren zelf en in het verbeteren van het voorzieningenniveau. Wijkprojecten
zouden stimulerend kunnen werken en sport en spel zijn belangrijke middelen. De
gemeente zou een actievere rol kunnen vervullen in dit opzicht. 

Kwalitatief en kwantitatief personeelstekort
Dit geldt ook voor het kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan welzijnswerkers 
(jongerenwerkers), dat weliswaar een probleem in de uitvoering is, maar een instru-
mentele aard heeft omdat ook hiervoor lange tijd weinig politieke aandacht is
geweest. Een offensief ter verbetering van het imago en het salaris zou kunnen bijdra-
gen aan de oplossing. 

Gebrek aan structurele jongerenparticipatie
Het gebrek aan jongerenparticipatie, tot slot, is een beleidsmatig en een instrumenteel
probleem. De politieke wil op nationaal niveau is aanwezig (op lokaal niveau is er de
nodige differentiatie) om jongeren een plaats te geven in het besluitvormingsproces.
Jongerenparticipatie staat hoog op de politieke agenda, maar een duidelijke visie ont-
breekt. De mate van representatie is evenwel een punt van aandacht. Jongeren verwijten
vooral de centrale overheid een gebrek aan visie op de participatie van jongeren. De
ingestelde programmacommissie levert hiertoe geen echte bijdrage. De commissie
sluit niet aan op alle initiatieven die er al zijn onder jongerenorganisaties. Het geld dat
haar ter beschikking staat, is geen subsidiepot, maar wordt benut voor acties van de
programmacommissie zelf. De instelling van de commissie duidt volgens hen op het
falen van de landelijke overheid om een visie te ontwikkelen. VWS heeft al twee keer
een nota over dit onderwerp aangekondigd, maar die is nog niet verschenen. 
De oplossing ligt volgens de jongerenorganisaties in landelijke visie op en wetgeving
over jongerenparticipatie (op lokaal niveau). Zo zou er een minimumstandaard voor
jongerenparticipatie vastgelegd kunnen worden. Zolang de gemeente nergens toe ver-
plicht is, blijven de jongeren afhankelijk van haar bereidwilligheid. Zij denken hierbij
aan het voorbeeld van Vlaanderen: daar is iedere gemeente verplicht tot de instelling
van een jeugdraad. De mate van representatie is hierbij evenwel een punt van aan-
dacht.
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10.8 Concluderend overzicht
De tabel geeft een samenvatting van de gevonden knelpunten getypeerd naar de aard
van de belemmering. De typering geeft vooral aan in welk onderdeel van het onder-
zoeksmodel, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, het knelpunt gepositioneerd kan wor-
den. Daarmee wordt tevens een oplossingsrichting aangegeven.
Een knelpunt blijkt verschillende kenmerken te kunnen hebben. Die kenmerken zijn
ook niet scherp van elkaar te onderscheiden. De tabel geeft wel aan welk kenmerk
dominant is.
Nadat de knelpunten op deze wijze zijn gekarakteriseerd, is een volgende vraag welk
gewicht daaraan is toe te kennen. De waardering van de knelpunten is als volgt.
Allereerst wordt aan ieder knelpunt een 0, een 1 of een 2 toegekend. De 0 geeft aan
dat er nauwelijks of niet gesproken kan worden van een belemmering, een 1 staat
voor enige belemmering en een 2 geeft aan dat een knelpunt een ernstige belemmering
vormt. De toekenning van een 0, 1 of 2 aan een knelpunt geschiedt aan de hand van
een beoordeling op drie aspecten.
Het eerste aspect betreft de kracht waarmee het desbetreffende knelpunt in het onder-
zoek door betrokken wethouders en in de gespreksgroepen naar voren is gebracht.
Hoe breder een knelpunt wordt gedragen, hoe hoger de score.
Het tweede aspect betreft de sturingsambitie: naarmate de sturingsambitie van de
beleidsmakers hoger is, is het knelpunt groter. Hier is de veronderstelling, dat wanneer
beleidsmakers uitdrukkelijk hebben gemeld op relatief korte termijn herkenbare resul-
taten te willen halen, zij eventuele knelpunten als des te hinderlijker ervaren.
Tenslotte heeft het SCP zelf op grond van eigen literatuurstudie en onderzoek alsmede
op basis van extern onderzoek en externe advisering de verschillende knelpunten
gewaardeerd.

Onder de tabel staat nog een korte toelichting op de waardering van de afzonderlijke
knelpunten.
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aard van het knelpunt
knelpunt juridisch instrumenteel beleidsmatig uitvoering gewicht

gezondheid en welzijn
afstemming jeugdzorg en lokaal beleid x X x x 2
capaciteit jeugdzorg X x x 2
aansturing GGD's x X 1
afstemming JGZ en consultatiebureaus X x 2
verslavingszorg X x 1
schoolmaatschappelijk werk x 0
samenhang en netwerken x X x 2
informatievoorziening X 1

sluitende aanpak 0-6-jarigen
privacy-wetgeving x X x 1
onvoldoende bereik allochtonen x x X 2
afstemming consultatiebureaus, 
VVE en O&O x X x 2
wettelijke/financiële belemmeringen
samenhangend beleid ko en psw X x 1

Brede school en onderwijsachterstand
onduidelijkheid invulling Brede School x x x 1
integratieheffing x 0

sluitende aanpak onderwijs-
arbeidsmarkt
gebrekkige registratie en informatie x x 2
bereik doelgroep x x 2

jeugd en veiligheid
projectenbeleid x x 2
privacy-wetgeving x X x 1

maatschappelijke participatie
gebrek aan voorzieningen en 
ruimte voor jongeren x 1
kwalitatief en kwantitatief 
personeelstekort x x 2
gebrek aan structurele 
jongerenparticipatie x x 1

Waardering knelpunten
Hieronder wordt per knelpunt kort aangegeven waarop het toegekende gewicht geba-
seerd is, en welk kenmerk dominant is (=X). De omschrijving van de verschillende
typen knelpunten is te vinden in hoofdstuk 2. Hier wordt volstaan met de opmerking
dat beleidsmatige en uitvoeringsknelpunten betrekking hebben op belemmeringen
gelegen binnen het lokale netwerk, terwijl juridische en instrumentele knelpunten
gerelateerd zijn aan de verhouding tussen het lokale netwerk en de algemeen-bestuur-
lijke context.
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Door de korte weergave kan het voor de lezer helpen de respectievelijke teksten in de
hoofdstukken 4-9 en die in hoofdstuk 10 nog eens na te slaan. 

Gezondheid en welzijn
- afstemming jeugdzorg en lokaal beleid: sterk belemmerend

Dit knelpunt wordt met nadruk naar voren gebracht door verschillende lokale actoren.
Bovendien is de bestuurlijke context complex door de verschillende schaalniveaus
en de veelheid aan samenwerkingsvormen tussen de Bureaus jeugdzorg en lokale
actoren. Vooralsnog wordt een oplossing gezocht in wijzigingen in de algemeen-
bestuurlijke context.

- capaciteit jeugdzorg: sterk belemmerend
Ook dit knelpunt wordt door veel lokale actoren genoemd. Gezien de ambities in
de jeugdzorg – zo vroeg mogelijke onderkenning en interventie – is dit knelpunt
als ernstig te typeren. Het probleem is voor het lokale netwerk vooral instrumenteel
van aard – de oplossing ligt niet op lokaal niveau – , maar vanuit het perspectief
van het rijk van beleidsmatige aard.

- aansturing GGD: enigszins belemmerend
Dit knelpunt wordt in beperkte mate door lokale actoren genoemd. De gemeente
beschikt over de instrumenten om GGD's aan te sturen, maar worden daarbij gehin-
derd door de problemen voortkomend uit regionaal bestuur en de hoge mate van
professionele autonomie van GGD's. Het knelpunt dient vooral in het lokale net-
werk gesitueerd te worden.

- afstemming JGZ, consultatiebureaus en O&O: sterk belemmerend
Dit knelpunt wordt door veel actoren met kracht naar voren gebracht. Gezien de
hoge sturingsambities van het rijk en de grote complexiteit van het netwerk is dit
knelpunt groot te noemen. Het is overwegend instrumenteel van aard, maar kent
zeker ook beleidsmatige aspecten waar het gaat om de gemeentelijke regie.

- verslavingszorg: enigszins belemmerend
Het knelpunt is in interviews en gespreksgroepen niet uitgebreid aan de orde
geweest. Er is op beleids- en uitvoeringsniveau sprake van een complex netwerk.
Het knelpunt is overwegend instrumenteel van aard, vanwege de belemmeringen
om op beleidsniveau tot een integrale aanpak te komen. 

- schoolmaatschappelijk werk: nauwelijks belemmerend
De positionering van schoolmaatschappelijk werk is voor een beperkt aantal actoren
een knelpunt. De gemeente heeft de mogelijkheid beleid op dit punt te voeren. In
zoverre er sprake is van een knelpunt, is het beleidsmatig van aard.

- samenhang en netwerken: sterk belemmerend
Dit knelpunt wordt door veel actoren herkend. Vanwege de beleidsambities om te
komen tot een integrale aanpak en de complexiteit van de samenwerkingsverbanden
is het knelpunt als sterk belemmerend te typeren. De oplossing van het knelpunt
moet voor een aanzienlijk deel binnen het lokale netwerk worden gezocht, reden
waarom het knelpunt vooral beleidsmatig van aard is, alhoewel het vanwege de
verschillende bestuurlijke regimes waarin actoren verkeren, ook duidelijke instrumen-
tele aspecten heeft.
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- informatievoorziening: enigszins belemmerend
Dit knelpunt werkt belemmerend in de planning- en controlcyclus van voorzieningen
en is vooral van uitvoerende aard.

Sluitende aanpak 0-6-jarigen
- privacywetgeving: enigszins belemmerend

Dit knelpunt wordt in sommige gemeenten met nadruk wel en in andere niet naar
voren gebracht of herkend. In de praktijk blijken gemeenten tot oplossingen in
staat. Vooral om die reden is het knelpunt voornamelijk als beleidsmatig te typeren.

- onvoldoende bereik allochtonen: sterk belemmerend
Dit knelpunt wordt door veel actoren naar voren gebracht als hardnekkig.
Alhoewel er ook een belemmering zit in de discussie of voorzieningen algemeen of
specifiek gericht moeten zijn, lijkt er consensus over de beleidsmatige richting. Het
probleem zit vooral in de uitvoering.

- afstemming tussen instellingen: sterk belemmerend
Ook dit knelpunt wordt vaak herkend door lokale actoren. Het betreft een gebrek
aan afstemming tussen bij het 0-6-beleid betrokken actoren. Probleem is vooral de
gemeentelijke regie en de wil tot samenwerking bij actoren. Daarmee is het knel-
punt overwegend beleidsmatig van aard, alhoewel ook hier instrumentele aspecten
een rol spelen.

- wettelijke en financiële belemmeringen voor samenhangend beleid: enigszins belem-
merend
Dit knelpunt weegt in de lokale praktijk niet al te zwaar. Het probleem zit met
name in landelijke wet- en regelgeving.

Brede school en onderwijsachterstand
- onduidelijkheid over invulling Brede school: enigszins belemmerend

In een deel van de gemeenten bestaat behoefte aan een richtinggevend concept, in
een ander deel is die behoefte er niet. Wel zijn de sturingsambities ten aanzien van
de Brede school hoog. Afhankelijk van het perspectief – dat van het rijk of dat van
de gemeente die dit als knelpunt ervaart – is het knelpunt als beleidsmatig respectie-
velijk instrumenteel te typeren.

- integratieheffing: nauwelijks belemmerend
Voor het bestaan van dit knelpunt zijn in de grote steden geen aanwijzingen gevon-
den. Het betreft regelgeving waarmee in de begroting voor de bouw van onder
meer Brede scholen rekening moet worden gehouden.

Sluitende aanpak onderwijs-arbeidsmarkt
- gebrekkige registratie en informatie: sterk belemmerend

Dit knelpunt wordt door veel actoren herkend en staat realisering van de hoge
ambities (sluitende aanpak) in de weg. Het probleem komt vooral voort uit gebrek-
kige samenwerking tussen scholen en RMC's en vraagt om een sterkere regie vanuit
de (centrum)gemeente. Het knelpunt is derhalve vooral beleidsmatig van aard.

- bereik doelgroep: sterk belemmerend
Dit knelpunt wordt door betrokken beleidsmakers genoemd en betreft de effectivi-

98 EVALUATIE VAN KNELPUNTEN



teit van het beleid. Op uitvoeringsniveau hapert de samenwerking in projecten tussen
verschillende instellingen, hetgeen als de belangrijkste oorzaak kan worden gezien.

Jeugd en veiligheid
- projectenbeleid: sterk belemmerend

Door de veelheid aan projecten met veel verschillende, ook boven het lokale
niveau opererende actoren die daarin deelnemen, wordt de regisserende rol van de
gemeente ernstig belemmerd. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de ver-
schillende bestuurlijke regimes waarin actoren verkeren (politie, justitie, jeugdzorg,
welzijnsinstellingen), reden waarom het knelpunt vooral als instrumenteel te typeren
is. Daarbij moet worden opgemerkt dat gemeenten de projectencarrousel mede
instandhouden.

- privacywetgeving: enigszins belemmerend
zie onder Sluitende aanpak 0-6-jarigen

Maatschappelijke participatie
- gebrek aan voorzieningen en ruimte voor jongeren: enigszins belemmerend

Dit knelpunt wordt, ondanks de hoge ambities op dit terrein, niet heel vaak
genoemd door actoren. Omdat dergelijk beleid tot het takenpakket van de gemeente
behoort, is het als beleidsmatig te typeren.

- kwalitatief en kwantitatief personeelstekort: sterk belemmerend
Dit knelpunt wordt relatief vaak naar voren gebracht. Het blijkt moeilijk om
genoeg kwalitatief-voldoende jongerenwerkers te vinden. Het probleem lijkt vooral
veroorzaakt te worden door imago en arbeidsvoorwaarden. Oplossing lijkt derhalve
een taak te zijn voor hogere overheden.

- gebrek aan structurele jongerenparticipatie: enigszins belemmerend
Dit knelpunt wordt met veel kracht door jongeren naar voren gebracht en ook door
een aantal wethouders. Wel blijkt dat sommige steden erin slagen om de jeugd
goede mogelijkheden tot participatie te bieden, waarbij de politieke wil een belang-
rijke rol speelt. Het knelpunt is daarom vooral van beleidsmatige aard.

10.9 Aanbevelingen voor rijk en gemeenten
De afstemming tussen het lokale jeugdbeleid en de jeugdzorg zal verbeteren wanneer
het voorgenomen wetgevingsproces zo snel mogelijk wordt afgewikkeld. In dat kader
zou in de steden een vrij toegankelijke, laagdrempelige jeugdhulpverlening beschik-
baar moeten komen. Daarnaast is versterking van de bestaande eerste lijn te overwegen
(consultatiebureaus, algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk).

Het SCP is, vanwege gebrek aan gegevens, niet in staat te beoordelen of de capaci-
teitsproblemen in de jeugdzorg veroorzaakt worden door een gebrekkige organisatie
van de zorg of door een toenemende vraag.

Bij het knelpunt aansturing van GGD's ligt de minst complexe oplossing in handen
van gemeenten. Zij zullen een zakelijker verhouding met GGD's moeten aangaan,
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waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd tussen de verwachte prestaties en de finan-
ciering. De voorgenomen wijziging van de WCPV zal mogelijk bijdragen aan de tot-
standkoming van zo'n verhouding.

Aan de afstemming tussen jeugdgezondheidszorg en de consultatiebureaus wordt
gewerkt. De activiteiten van de bureaus zullen op enigerlei wijze onder gemeentelijke
regie worden gebracht. De vraag is of een overheveling van de bestuurlijke verant-
woordelijkheid volstaat of dat ook de uitvoeringsorganisatie naar de GGD's moet
overgaan.

Er zal een bestuurlijk kader moeten worden geschapen waarbinnen de partijen afspraken
maken over de verslavingszorg. Op deze manier ontstaat tevens een raamwerk waar-
binnen de gemeenten in regionaal verband de verslavingszorg op de preventieactivi-
teiten van de GGD's, het jeugdwerk en de lokale jeugdhulpverlening kunnen afstem-
men.

Schoolmaatschappelijk werk is een kwestie van lokaal beleid. Niettemin zouden rich-
ting-gevende uitspraken van de rijksoverheid in combinatie met extra financiële mid-
delen het proces van beleids- en consensusvorming op dit punt kunnen bevorderen.

De informatievoorziening in de jeugdgezondheidszorg vergt verdere investeringen,
opdat op basis van betrouwbare informatie ramingen van vraag en aanbod tot stand
kunnen komen. Daarnaast is er echter behoefte aan aanvullende beleidsinformatie
over de leefsituatie van de jeugd. Idealiter zouden de landelijke en lokale monitoring
activiteiten op elkaar moeten worden afgestemd. 

Voor de soms knellende privacywetgeving is het de vraag of het wenselijk is om de
oplossing in aanpassing van wet- en regelgeving te zoeken. Het lijkt eenvoudiger een
bestuurlijke oplossing te vinden door vormen van samenwerking tussen instellingen te
definiëren waarin uitwisseling van gegevens wel mogelijk is.

Het onvoldoende bereik van allochtonen in het 0-6-jarigenbeleid kan verlicht worden
door de extra inzet op methodiekontwikkeling zoals aangekondigd in de beleidsbrief
VVE.

De bestuurlijke complexiteit van het vraagstuk van de afstemming tussen VVE en
O&O kan worden teruggebracht door van rijkswege de verantwoordingsprocedures
die nu bestaan krachtens Welzijnswet en Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
te stroomlijnen. Het Grote-stedenbeleid biedt hiervoor in principe een bestuurlijk
kader.

Een inhoudelijke visie op het concept van de Brede school zou duidelijkheid kunnen
verschaffen over de vraag wat nu precies wordt beoogd met de inrichting van Brede
scholen. Een concrete bijdrage van het rijk zou ook kunnen bestaan uit het financieren
en faciliteren van een 'Bredeschoolmakelaar' bij gemeenten.
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Het knelpunt gebrekkige registratie en informatie in het kader van voortijdige school-
uitval moet vooral aangepakt worden door een strakkere gemeentelijke regie ten aan-
zien van de registratie door onderwijsinstellingen. Er komt wetgeving die scholen ver-
plicht ook de voortijdige uitval van niet-leerpichtigen te melden bij het RMC, hetgeen
ondersteunend kan werken.

Projectenbeleid kan alleen maar effectief zijn wanneer nauwgezet wordt bijgehouden
welke resultaten in het licht van de gestelde doelen worden bereikt. De bestaande
afspraak in het BANS leent zich heel wel voor aanscherping in deze zin. 

De gemeente heeft de eerste verantwoordelijkheid als het gaat om voorzieningen en
ruimte voor jongeren.

Een offensief ter verbetering van het imago en het salaris van jongerenwerkers zou
kunnen bijdragen aan de oplossing van het kwalitatief en kwantitatief personeelste-
kort.

De oplossing voor het gebrek aan structurele jongerenparticipatie zou gebaat zijn bij
een landelijke visie op jongerenparticipatie.
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11 DE INRICHTING VAN HET LOKALE JEUGDBELEID

11.1 Lokaal jeugdbeleid in breder perspectief
Uit voorgaande hoofdstukken rijst het beeld op, dat het lokale jeugdbeleid sterk is
geïntensiveerd, meer sectoren is gaan omvatten en een complex bestuur heeft meege-
kregen. Het is een veld met veel actoren en veel spelregels, waarin de grote steden
toch zo goed mogelijk de weg moeten zien te vinden om de overeengekomen prestaties
te realiseren. Daar komt bij, dat de verbouwing nog in volle gang is. Weliswaar hebben
de steden een meerjarig contract, maar de bestuurlijke en beleidsinhoudelijke ontwik-
kelingen blijven doorgaan. 
Het overzicht van de knelpunten aan het eind van het voorgaande hoofdstuk laat zien
dat er in de wetgeving en in de bestuurlijke organisatie van het lokale jeugdbeleid op
diverse terreinen verbeteringen mogelijk zijn. Veel problemen zijn echter ook van
beleidsmatige en uitvoerende aard. De case-onderzoeken en de analyse van het huidige
rijksbeleid hebben tot enkele suggesties geleid om van rijkswege de condities voor
een samenhangend lokaal jeugdbeleid via wijziging van de regelgeving te versterken.
Voorts zijn er opmerkingen gemaakt over de wijze, waarop de gemeente haar rol van
regisseur doeltreffender zou kunnen invullen. Alvorens in dit hoofdstuk vanuit het
gemeentelijke perspectief enkele kanttekeningen te plaatsen bij de huidige inrichting
van het lokale jeugdbeleid, is het nodig het gehele jeugdbeleid in ogenschouw te
nemen.

Het jeugdbeleid is opgebouwd uit sectoraal beleid, dat door verschillende departe-
menten wordt voorbereid en door andere overheden en maatschappelijke organisaties
wordt uitgevoerd. Dit sectorale beleid kan een basisvoorziening betreffen en exclusief
gericht zijn op de jeugd of een algemeen karakter hebben en uit dien hoofde van toe-
passing zijn op de jeugd. De vraag is op welke wijze in deze situatie het beste vorm
kan worden gegeven aan een samenhangend beleid voor de basisvoorzieningen en op
welke wijze het algemene beleid voldoende inspeelt op de jeugd.

De basisvoorzieningen voor de jeugd krijgen vorm in een groot aantal maatschappelijke
sectoren, zoals onderwijs, zorg en sport. Elke sector heeft in de loop van zijn geschie-
denis eigen probleemdefinities en eigen beleidsdoelstellingen ontwikkeld. In het ver-
lengde hiervan hebben zij ieder ook hun specifieke structuur en verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen maatschappelijke organisaties en overheden. Het functioneren
van de basisvoorzieningen moet primair op zijn merites worden beoordeeld binnen de
daarvoor gestelde sectorale beleidskaders. Men mag verwachten, dat een zeer groot
deel van de jeugdigen via deze voorzieningen adequaat wordt bediend. Bovendien
zijn er in een aantal sectoren naast deze standaarddienstverlening additionele en
gespecialiseerde voorzieningen beschikbaar om binnen de eigen sector de extra vraag
naar zorg op te vangen. Willekeurige voorbeelden zijn logopedie, remedial teaching
of aangepaste werktrajecten. Dit betekent, dat de ambities voor beleidscoördinatie
vanuit het perspectief van de jeugd als zodanig kunnen worden gerelativeerd. Het
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voornaamste is, dat de jeugd op een soepele wijze de overgangen tussen de voorzie-
ningen waarmee zij achtereenvolgens tijdens hun levensloop te maken krijgen, kunnen
doorlopen. De noodzaak van herstructureringen van dit soort voorzieningen moet dan
ook primair worden beoordeeld tegen de achtergrond van de sectorale beleidsdoelstel-
lingen en beleidsknelpunten. Een optimale schakeling tussen de voorzieningen is
daarbij een noodzakelijke voorwaarde.

Het voeren van een samenhangend beleid is primair noodzakelijk, wanneer de afzon-
derlijke voorzieningen niet in staat zijn vragen en problemen van jongeren op te lossen.
Dit zal het geval zijn bij jeugdigen die als gevolg van een meervoudige problematiek
ontwikkelingsachterstanden hebben of maatschappelijke risico's lopen. Ook is het
mogelijk, dat functies van voorzieningen verschuiven, waardoor samenhangen die
voorheen niet relevant waren, meer gewicht krijgen en mogelijkerwijze aanleiding
geven tot beleids- en structuurwijzigingen. Een voorbeeld is de school. Naar verwach-
ting zal de school in de toekomst niet meer alleen een onderwijsvoorziening zijn,
maar een brede school, die in een andere institutionele omgeving komt te staan. De
uiteindelijke bestuurlijke vormgeving en inbedding zullen afhankelijk zijn van de
functie die primair moet worden vervuld (achterstandsbestrijding of tweede thuis-
milieu voor alle kinderen). 

Het kabinet heeft in de afgelopen jaren zwaar ingezet op beleid voor de risicojeugd en
in het bijzonder de allochtone jeugd, zoals in hoofdstuk 3 beschreven. De verschillende
bij het jeugdbeleid betrokken departementen hebben eerst binnen de sectorale setting
een probleemdefinitie en beleidsvisie ontwikkeld en doelstellingen geformuleerd.
Deze zijn in de loop van de tijd naar elkaar toegegroeid. Belangrijke elementen in het
beleid zijn vroegtijdige opsporing van problemen of risico's, vraaggericht werken en
bevorderen van samenhang. De daarvoor noodzakelijke beleidsafstemming moet in
belangrijke mate op het uitvoerende niveau totstandkomen. De gemeente krijgt in het
kader van het Bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS) en het grotestedenbeleid (GSB)
tot taak de lokale en regionale actoren die onder verschillende bestuurlijke regimes
opereren, bij elkaar te brengen en te bewegen tot zaken zoals vraaggericht werken,
netwerkvorming, ketenbenadering en geïntegreerde dienstverlening. 

Dit hoofdstuk neemt enige afstand van de concrete knelpunten uit het voorgaande
hoofdstuk en beschouwt de brede bestuurlijke context voor het lokale jeugdbeleid.
Zoals uit voorgaande beschrijvingen en analyses van de knelpunten blijkt, vormt de
bestuurlijke context regelmatig een hindernis, die met meer of minder moeite kan
worden genomen en in sommige gevallen de gemeente daadwerkelijk belemmert bij
de realisering van het voorgenomen beleid. De vraag is of de gemeenten, en in het
bijzonder de grote steden, in het algemeen voldoende zijn toegerust om zorg te dragen
voor de gewenste samenhangen en de overeengekomen prestaties kunnen leveren. In
de tweede plaats worden enige opmerkingen gemaakt over de wijze, waarop de grote
steden hun rol van regisseur invullen, voorzover althans op basis van het beschikbare
onderzoeksmateriaal vast te stellen. Daaraan vooraf gaat eigenlijk de vraag of de
gemeente voor deze coördinerende taak wel de meest aangewezen instantie is. Deze
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vraag valt buiten het bereik van dit onderzoek. Vertrekpunt is het GSB-convenant en
het BANS-akkoord, waarin de gemeente de regiefunctie op zich heeft genomen. 

11.2 Stroomlijning van bestuurlijke context
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven, zijn er in het rijksbeleid drie strategieën te onder-
scheiden om tot afstemming van het jeugdbeleid te komen. In de eerste plaats stemmen
de departementen binnen de bestaande sectorale bestuurlijke regimes hun beleid
zoveel mogelijk op elkaar af. In de tweede plaats zijn onderdelen van het jeugdbeleid
in meer of mindere mate gedecentraliseerd naar gemeenten. In de derde plaats krijgt
de gemeente een regiefunctie toebedeeld voor het geheel van voorzieningen en activi-
teiten, dat relevant is voor het lokale jeugdbeleid. Bij de effecten van deze drie
beleidsstrategieën voor de bestuurlijke context van het lokale jeugdbeleid zijn enkele
kanttekeningen te zetten, die de evaluatie van de knelpunten in het voorgaande hoofd-
stuk in een breder bestuurlijk perspectief plaatsen. 

Algemeen of doelgroepenbeleid 
De eerste strategie, beleidsafstemming op centraal niveau, vereist een gemeenschap-
pelijke visie op de problematiek van jeugdigen – maatschappelijke achterstand van
allochtone kinderen, veiligheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Deze is in de
afgelopen jaren geleidelijk totstandgekomen, mede onder druk van de acute sociale
problemen in de grote steden. Departementen hebben op terreinen als gezondheids-
zorg, veiligheid, kinderbescherming, primair en voortgezet onderwijs, arbeidsvoorziening
en sociale zekerheid, nagegaan welke bijdragen deze sectoren zouden kunnen leveren
aan het samenhangend jeugdbeleid. Er zijn tal van beleidsnota's verschenen, waarin
het reguliere beleid scherper gericht wordt op de jeugd met problemen en additionele
inspanningen worden aangekondigd om de specifieke doelgroepen te bereiken. Dit
onderzoek heeft niet de pretentie de effectiviteit van deze aanpak vanuit de sectoren
diepgaand te evalueren. Alleen wordt geconstateerd, dat het algemene beleid soms
onverwachte afstemmingsproblemen oplevert of contraproductief blijkt voor de
betrokken doelgroepen. Voorbeelden zijn de moeizame afstemming tussen geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) en jeugdzorg als gevolg van een groeiende psychiatrische
gerichtheid van de RIAGG's, de gevolgen van de invoering van de basisvorming voor
(allochtone) jongeren met een grote onderwijsachterstand, en de negatieve gevolgen
die de structuurveranderingen in de thuiszorg hebben meegebracht voor het functioneren
van de consultatiebureaus. Dergelijke spanningen binnen een beleidssector kunnen
niet altijd worden voorkomen, omdat verschillende maatschappelijke belangen tot hun
recht moeten komen. In een aantal gevallen zal echter een reductie kunnen worden
bereikt, wanneer het uitvoerende niveau meer ruimte krijgt – bijvoorbeeld via deregu-
lering en lumpsumfinanciering – om in de concrete situatie creatieve oplossingen te
zoeken. Immers, als maatschappelijke instellingen op het uitvoerende niveau meer
beslissingsruimte wordt gegund, kunnen zij in principe gemakkelijker met andere par-
tijen tot samenwerkingsverbanden en afspraken komen om eventuele negatieve gevolgen
van het algemene sectorale beleid op te vangen. 
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Decentralisatiemodellen
De tweede strategie om tot een samenhangend jeugdbeleid te komen, decentralisatie
van taken en bevoegdheden, is in de afgelopen jaren veelvuldig in praktijk gebracht.
Uit de evaluatie van de knelpunten kan worden afgeleid, dat de bestuurlijke context
op enkele onderdelen inzichtelijker zou kunnen worden gemaakt, wanneer een paar
taken worden herverdeeld van rijk naar gemeente of van maatschappelijke instellingen
naar gemeente. In hoofdstuk 4 is aandacht gevraagd voor de positionering van de con-
sultatiebureaus en de vrij toegankelijk jeugdhulpverlening op het terrein van gezond-
heid en welzijn. Op dit terrein lopen wetgevingstrajecten, waarin deze voorstellen
zouden kunnen worden opgenomen. Belangrijk is in elk geval dat er op korte termijn
duidelijkheid gaat ontstaan. 
Verwant hiermee is ook de kwestie van de bestuurlijke afstemming tussen opvoedings-
ondersteuning en ontwikkelingsstimulering (O&O) en de voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE). De twee betrokken departementen hebben initiatieven genomen, die
inhoudelijk redelijk op elkaar aansluiten, maar de bestuurlijke afstemming roept nog
de vraag op welk bestuurlijk kader leidend is: de Welzijnswet of de wet Gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (GOA). 
In dit verband past ook een opmerking over de positionering van de peuterspeelzalen.
In hoofdstuk 5 is de suggestie gedaan één wettelijk kader te creëren voor de kinder-
opvang en het peuterspeelzaalwerk. De complexe financiering met ouderbijdragen,
werkgeversbijdragen, overheidssubsidies en fiscalisering vormt hierbij een complicatie.
De Wet basisvoorziening kinderopvang zou ruimte moeten bieden om kinderen met
ontwikkelingsachterstanden op te vangen en een gericht programma aan te bieden,
ongeacht de arbeidsmarktpositie van de ouders. De financiering zou via O&O en/of
VVE moeten worden geregeld.

Belangrijker dan deze herverdeling van taken lijkt echter de manier waarop tot nu
taken zijn gedecentraliseerd. De algemeen-bestuurlijke kenschets in hoofdstuk 3 en de
evaluatie van de knelpunten maken duidelijk, dat de bestuurlijke context complex is.
De bestuurlijke regimes, waarmee gemeenten zich zien geconfronteerd, verschillen
sterk in reikwijdte, de aard van de opgedragen taken, de instrumenten, de instructie-
normen en de verantwoordingsprocedures. In de ene sector blijft er sprake van een
sterke beleidsvervlechting, op andere terreinen krijgt de gemeente alle vrijheid om
autonoom het beleid te bepalen en uit te voeren. Projectfinanciering en ad hoc subsidies
bestaan naast specifieke uitkeringen of verhoging van de uitkeringen uit het
Gemeentefonds. Vanuit het perspectief van een samenhangend jeugdbeleid kan zowel
een grote regeldichtheid als een afwachtende opstelling van de rijksoverheid aanleiding
geven tot onvrede. 

Rijksbreed is er overeenstemming over de noodzaak van gemeentelijke bemoeienis
met het jeugdbeleid. De gemeente krijgt dan ook meer bevoegdheden en taken, maar
de manier waarop dat gebeurt, verschilt per beleidsterrein. Elk departement casu quo
elke beleidssector heeft zijn eigen decentralisatiemodel ontwikkeld en maakt een
eigen mix van bestuursinstrumenten. Het geheel wordt er op deze manier niet inzich-
telijker op, noch voor de gemeente, noch voor burgers en instellingen. Bovendien
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worden de coördinatielasten die hiermee samenhangen, overwegend op lokaal niveau
neergelegd. De ratio achter de verschillende bestuurlijke regimes is overwegend 
sectoraal gekleurd. Ook krachtens de gangbare spelregels ligt de nadruk op
maatwerk.1 Er wordt te weinig rekening gehouden met de overweging, dat een over te
dragen taak moet worden ingepast in een breder lokaal jeugdbeleid. De samenhang
met andere taken die de gemeente uitvoert, zou meer in het oog kunnen worden
gehouden. Dit leidt tot een versterking van de bestuurskracht.2 Het grotestedenbeleid
biedt formeel een ruimer kader, maar de sectorale wetgeving is niet buiten werking
gesteld en de bestuurlijke modellen zijn zodanig ingesleten, dat zij nog wel even 
zullen doorwerken. Essentieel is overigens in dit verband het verantwoordingstraject,
waarover rijk en grote steden nog in 2000 overeenstemming moeten bereiken.

Tegen deze achtergrond is de vraag te stellen of de verschillende decentralisatie-
modellen niet kunnen worden gestroomlijnd. Het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) heeft in een eerdere analyse van het lokaal sociaal beleid laten zien, dat de ver-
houding tussen de sturingsambities van de rijksoverheid en de aan de gemeente ver-
schafte beleidsruimte per beleidsterrein sterk varieert.3 Indertijd werd geconcludeerd,
dat het GOA-model met het landelijke beleidskader onderwijsachterstand het meest
evenwichtig oogde. Het landelijk kader is voor de gemeente richtinggevend, bevat
lokale doelstellingen in meetbare termen, formuleert een zorgplicht voor de gemeente
en propageert een samenhangende aanpak. Daartegenover staan de overdracht van
(gebundelde) middelen, het planinstrument en de verplichting met de instellingen een
op overeenstemming gericht overleg te voeren. De beleidsprestaties zijn geformuleerd
in streefcijfers. Op deze manier wordt helderder wat de rol van het rijk is, wat van de
gemeente mag worden verwacht, en wat de relatieve autonomie van de instellingen
inhoudt. Dit onderzoeksverslag is niet het kader om alle consequenties van stroom-
lijning voor de verschillende beleidsterreinen in kaart te brengen. Een zekere uitdunning
van de exuberante verschillen in variëteit lijkt echter aan te bevelen.

Regio en schaal
In het verlengde van het voorstel om het aantal decentralisatiemodellen te beperken,
zou nog eens moeten worden nagedacht over de inrichting van het bestuur op regio-
naal niveau. Het regionale bestuur leidt blijkens de inventarisatie niet tot onoverkome-
lijke knelpunten, maar is in enkele gemeenten nadrukkelijk genoemd als een beper-
kende factor. Het kost veel tijd om verbindingen tot stand te brengen tussen de ver-
schillende bestuurlijke niveaus. Ongetwijfeld zou het onderwerp nadrukkelijker als
probleem naar voren zijn gekomen, wanneer het inventarisatieonderzoek niet exclusief
gericht was geweest op het lokale jeugdbeleid.
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In hoofdstuk 3 is al geconstateerd, dat ook voor de vormgeving van het bestuur op
regionaal niveau veel modellen in omloop zijn. Deels zijn zij het resultaat van praktische
oplossingen, deels een gevolg van de regelgeving op dit vlak. Het gaat om drie aspecten,
namelijk de bestuurlijke structuur op regionaal niveau, de gebiedsindelingen en de
wijze waarop de bestuurslagen met elkaar communiceren. 

Op dit moment bestaat er in de regio's een intergemeentelijk overlegorgaan of een
portefeuillehoudersoverleg, dat afspraken maakt over de onderlinge afstemming van
het eigen jeugdbeleid, soms intergemeentelijke diensten, zoals de GGD, aanstuurt, en
fungeert als overlegpartner voor de provincie inzake de jeugdzorg en GGZ. Ook inter-
medieert dit orgaan voor het (bilaterale) overleg met instellingen die in (een deel van)
de betrokken gemeenten lokale taken uitvoeren (bijvoorbeeld Algemeen maatschappe-
lijk werk), of met instellingen die op andere titel (bijvoorbeeld AWBZ) in de betrok-
ken gemeenten werkzaam zijn. Op het terrein van de uitvoering van de sociale zeker-
heid cum annexis zal de variant van de regionaal opererende Centra voor werk en
inkomen worden ingevoerd, waarin de (samenwerkende) gemeenten in adviserende
zin participeren. Knelpunt in het model van de intergemeentelijke samenwerking blijft
de wijze van besluitvorming. Er is geen mogelijkheid om bij gebrek aan unanimiteit
op voor jeugdbeleid relevante onderdelen besluitvorming te forceren bij meerderheid
van stemmen.
Naast dit intergemeentelijk overleg krachtens de WGR bestaat op basis van rijksregel-
geving het model van de centrumgemeente, die op verzoek van het rijk een aantal
taken uitvoert voor de omliggende gemeenten (verslavingszorg). Het overleg hierover
zal veelal in bovengenoemd intergemeentelijk verband plaatsvinden, maar kent eigen
spelregels. De centrumgemeente is verplicht tot overleg, maar draagt uiteindelijk zelf
verantwoordelijkheid voor de besluiten.
Rond de grote steden geldt krachtens de Kaderwet bestuur in verandering een van de
WGR afwijkend model. Het regiobestuur draagt zelf bestuurlijke verantwoordelijk-
heid en heeft een aantal taken, die in andere situaties of aan de (centrum)gemeente
(RMC's) of aan de provincie (jeugdzorg) toebehoren. 
Tenslotte zij voor de volledigheid het uitbestedingsmodel genoemd. Kleinere gemeenten
besteden taken uit aan diensten of instellingen in de naburige centrumgemeente. Hier
is sprake van contractrelaties, waarin partijen autonoom beslissen. 

Gezien de complexiteit van de bestuurlijke relaties op regionaal niveau is het te over-
wegen dat samenwerkende gemeenten op regionaal niveau een helder aanspreekpunt
creëren voor overleg over taken op het gebied van lokaal jeugdbeleid en voor zaken
die dit beleid rechtstreeks raken. Zo'n (ambtelijk ondersteund) portefeuille-overleg
zou op den duur voldoende gezag kunnen verwerven om, ongeacht het bestuurlijke
model, de besluitvorming in verregaande mate voor te bereiden. Een volgende stap
zou kunnen zijn om voor alle onderdelen van het jeugdbeleid een uniform model voor
regionaal overleg in te stellen en aan dit overleg besluitvormende verantwoordelijkheden
over te dragen. Zo'n ingrijpende verandering stuit echter vooralsnog op de grenzen die
de huidige WGR stelt. 
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Het regionale bestuur heeft niet alleen te kampen met een bont palet van bevoegdhe-
den, maar ook met wisselende gebiedsindelingen, zoals in hoofdstuk 3 gesignaleerd.
Er zijn al veel pogingen ondernomen om tot uniformering te komen. In het kader van
dit rapport kan alleen worden geconstateerd, dat ook het jeugdbeleid hiermee wordt
geconfronteerd. Het is een factor die de doeltreffendheid en in elk geval de doelmatig-
heid van het bestuur negatief beïnvloedt. In dit lokaal georiënteerde onderzoek is het
op uitvoerend niveau niet als een urgent knelpunt naar voren gebracht De gebieds-
indelingen liggen verankerd in wetgeving, intergemeentelijke besluiten, uitvoerings-
regelingen en (stilzwijgende) overeenkomsten tussen uitvoerende instellingen. In het
kader van de stroomlijning van het decentralisatiemodel en de versterking van het
regionale overleg zou de kwestie kunnen worden aangepakt. Indien (samenwerkende)
gemeenten en instellingen met voorstellen komen, zou de rijksoverheid zich positief
moeten opstellen en wetgeving zo nodig aanpassen. 

Regiefunctie
De derde beleidsstrategie voor samenhang in het jeugdbeleid is de introductie van de
regiefunctie. De regiefunctie vloeit enerzijds voort uit de gemeentelijke verantwoor-
delijkheid voor het lokale algemeen belang en de bredere maatschappelijke samen-
hang binnen de lokale gemeenschap4 en anderzijds uit de afspraken die rijk en
gemeente casu quo grote steden hebben gemaakt in het kader van respectievelijk
BANS en GSB. De regiefunctie is op het terrein van het jeugdbeleid van groot
belang, omdat vele functies en vele actoren in het geding zijn. Het is niet mogelijk de
vele beleidsvelden onder één lokaal of regionaal bestuursregime te brengen en alle
instellingen top-down aan te sturen. Er blijven altijd onderdelen die niet kunnen worden
ingepast. Centrale regelgeving zal op een aantal terreinen onvermijdbaar zijn, omdat
de nationale politiek vanuit allerlei overwegingen eisen zal blijven stellen aan de uit-
voering van het lokale jeugdbeleid. De gemeente zal dan ook geconfronteerd blijven
met centrale sturingsvereisten en met instellingen die op basis van centrale wet- en
regelgeving relatief autonoom zijn of door andere overheden worden aangestuurd.
Een en ander betekent, dat de lokale beleidsruimte zeer vaak met andere partijen zal
moeten worden gedeeld. De gemeente maakt deel uit van een lokaal beleidsnetwerk
(zie schema in hoofdstuk 2), waarbinnen zich machtige en minder machtige partners
bevinden, die zelf weer worden aangestuurd vanuit andere beleidskaders. Het is de
taak van de gemeente dit beleidsnetwerk tot een gezamenlijke doelformulering te
brengen en er op toe te zien dat de afspraken worden nagekomen. De rol van regis-
seur is bij uitstek een politieke rol. Veel knelpunten die beleidsmatig van aard zijn,
kunnen hierop worden teruggevoerd. Een extra complicatie is, dat de gemeente niet
alleen regisseur is, maar zelf ook meespeelt. Gemeentelijke uitvoerende organisaties
of door de gemeente gesubsidieerde instellingen hebben materiële belangen bij de uit-
voering van het beleid, die kunnen conflicteren met de coördinerende taken. 
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Er is hier een zekere parallel te trekken met de ontwikkelingen in het onderwijsveld,
waar het vervullen van specifieke onderwijstaken en het besturen van het openbaar
onderwijs elkaar in de weg kunnen zitten. De gemeente zal de rol van regisseur en
van medespeler uit elkaar moeten houden. Hierop zal in de volgende paragraaf nader
worden ingegaan. 

Uit de hoofdstukken 4 tot en met 9 is gebleken, hoe hoog de sturingsambities van
gemeenten zijn, terwijl de bestuurlijke context niet optimaal is. Tegelijkertijd moet op
basis van de analyses in deze paragraaf worden geconstateerd, dat grootscheepse
structuurveranderingen niet in de rede liggen. Het tot stand brengen van integraal
jeugdbeleid zal dan ook veel bestuurlijke inspanning blijven kosten. De hier gepresen-
teerde suggesties voor stroomlijning van de bestuurlijke context kunnen de taak voor
de gemeente verlichten. Het uiteindelijke succes zal echter in belangrijke mate afhanke-
lijk blijven van haar eigen inspanningen. Zoals uit de beschrijving en evaluatie van de
knelpunten naar voren komt, zijn veel knelpunten terug te voeren op problemen die in
de praktijk van alledag moeten worden opgelost. Daarover gaat de volgende paragraaf,
waarin aan de orde komt, op welke wijze de grote steden hun belangrijkste taak, de
regiefunctie, vervullen. 

11.3 Gemeentelijke netwerksturing
In hoofdstuk 2 is gesteld, dat sturing op het terrein van lokale jeugdbeleid het beste
kan worden geplaatst in het paradigma van politieke-maatschappelijke sturing. De
nadien gepresenteerde beleidsbeschrijvingen illustreren, hoezeer de gemeente bij de
realisatie van de ambitieuze beleidsdoelstellingen in de sfeer van gezondheid, opvoeding,
persoonlijke ontwikkeling en voorkomen van achterstanden afhankelijk is van andere
overheden en maatschappelijke organisaties. Ketenbenadering, samenhang en netwerken
zijn dan ook kenmerkende trefwoorden in het lokale jeugdbeleid. Het aantal netwerken
is groot, zij kennen in het algemeen een grote variëteit aan actoren, de deelnemers
verkeren onder zeer verscheiden bestuurlijke regimes en zijn in verschillende mate
gericht op collectieve doeleinden. Er is sprake van meervoudig complexe netwerken,
waarin de wederzijdse afhankelijkheden talrijk zijn en sturing derhalve een grote
opgave is. Dat geldt temeer waar er ook grote verwachtingen bestaan over het vermogen
van de gemeente om tot een integrale beleidsvoering te komen. Uit de schets van de
wisselende bestuurlijke contexten in de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat er
een zware hypotheek rust op de inventiviteit en creativiteit van de actoren in lokale
beleidsnetwerken. Deze paragraaf handelt over de mogelijkheden voor gemeenten om
die complexiteit te hanteren.

Visie op jeugdbeleid 
In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat een omvattende gemeentelijke visie op het jeugd-
beleid een belangrijk sturingsinstrument vormt. De gemeenten hebben in hun meer-
jarenontwikkelingsplannen (MOP's) hun visie op het jeugdbeleid over het algemeen in
globale termen omschreven en een groot aantal beleidsvoornemens met betrekking tot
de jeugd opgeschreven. Een lokaalspecifieke visie is daarin niet altijd te achterhalen.
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Een dergelijke visie is wel nodig om actoren te binden – zeker waar actoren in gerin-
ge mate op collectieve doeleinden zijn gericht – , richting te geven aan het overleg en
het handelen in de netwerken, en een kader te bieden om binnen netwerken tot geza-
menlijke doelformulering te komen. Juist gezien de vaak relatief hoge (materiële) stu-
rings-ambities – gemeenten blijken in hoge mate doelstellend gedrag te vertonen – is
een uitgewerkte probleemanalyse en bijpassende beleidstheorie een noodzakelijke
voorwaarde. Op basis van deze visie zouden gemeenten moeten aangeven hoe zij
omgaan met de complexiteit van de netwerken.

Interactieve bestuursstijl
Een duidelijke gemeentelijke visie impliceert echter niet, zoals wel eens gedacht
wordt, dat de gemeente kiest voor een dirigistische sturingsambitie, waarin zij eenzijdig
de doelen vaststelt, deze oplegt aan andere actoren en nauwgezet toeziet op de uitvoe-
ring. Alleen al vanwege de complexiteit van de netwerken en de wederzijdse afhanke-
lijkheid tussen gemeente en andere netwerkactoren is een dergelijke sturingsfilosofie
achterhaald. Beleid komt tot stand in strategische interactie met andere actoren.
Daarvoor zijn zogenoemde meerzijdige beleidsinstrumenten nodig, gericht op inter-
activiteit. Het gaat dan om het uitdragen van visies, het stellen van kaders, het definië-
ren van relaties tussen actoren, het initiëren, stimuleren en organiseren van
samenwerking, het mobiliseren en steun verwerven, en het faciliteren van nieuwe ont-
wikkelingen. De ervaringen met dergelijke instrumenten zijn echter nog beperkt.
Bovendien vereist een dergelijke vorm van sturing een zekere omslag in de bestuurlijke
cultuur, die de nodige tijd en inspanningen kost. Het duidelijkst komt dit naar voren
bij wethouders die een aanzienlijke uitbreiding van eenzijdige gemeentelijke sturings-
instrumenten wensen, om zo tot een aangescherpte regierol te kunnen komen. Deze
zou nodig zijn omdat gewenste ontwikkelingen stagneren en besluitvorming niet
plaatsvindt. De vraag is of een dergelijke aanpak op langere termijn niet contra-
productief is.

Versterking eerste lijn
Een eerste belangrijke bijdrage aan het reduceren van de complexiteit van en de
belasting van de actoren in de netwerken bestaat uit het versterken van de eerste lijn
op verschillende deelgebieden van het jeugdbeleid. Te denken valt aan een versterkte
positie van consultatiebureaus (ouder-kindcentra), die dan meer dan nu aandacht kunnen
geven aan opvoedingsondersteuning, aan een versterking van het algemeen maat-
schappelijk werk als vrij toegankelijke voorziening en aan het (professionele) peuter-
speelzaalwerk en de kinderopvang. Bij deze algemene voorzieningen is veel expertise
aanwezig, ook als het gaat om signalering en doorverwijzing. Gemeenten zouden dan
ook meer moeten vertrouwen op de professionaliteit van de uitvoerders. Mits goed
toegerust zijn de instellingen in de eerste lijn in staat om een groot deel van de cliënten
adequaat te helpen of eventueel te verwijzen. Door deze eerstelijnsvoorzieningen
kwantitatief en kwalitatief te versterken zal het minder vaak nodig zijn een beroep te
doen op de netwerken voor doorverwijzing, consultatie en signalering. Daardoor
behoeft in mindere mate een beroep te worden gedaan op de bereidheid van actoren in
netwerken te investeren.
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Hanteerbare netwerken
Een tweede strategie betreft de kritische doorlichting van de netwerken en de daarbinnen
functionerende actoren. Netwerken zijn volgens verschillende principes geordend: ter-
ritoriaal, thematisch, sectoraal of naar leeftijdscategorieën. De meest voor de hand
liggende remedie lijkt herordening van bevoegdheden en taken, zodat bestuurlijk hanteer-
bare clusters ontstaan, waartussen eenvoudiger verbindingen kunnen worden gelegd.
Deze op het oog plausibele oplossing wordt echter in de praktijk niet gekozen, omdat
elke nieuwe verkaveling ook weer nieuwe scheidslijnen impliceert. Daardoor ontstaat
er een grote hoeveelheid netwerken, die elkaar deels overlappen en in sommige gevallen
zowel beleidsstrategische als uitvoeringsaspecten van beleid behandelen. Dat leidt
ertoe dat van instellingen een omvangrijke personele inzet voor de participatie in net-
werken wordt gevraagd, terwijl tegelijkertijd de instellingen niet altijd op het juiste
niveau in het netwerk vertegenwoordigd zijn. Gemeenten zouden zich kritisch moeten
bezinnen op de positie en de taken van de verschillende netwerken en van daaruit
trachten te komen tot een herverkaveling van de beleidsnetwerken met duidelijke
afspraken over (de grenzen van) de taken en bevoegdheden van de afzonderlijke net-
werken. De herverkaveling van netwerken moet logischerwijze voortvloeien uit een
omvattende gemeentelijke visie op het jeugdbeleid.

Ontvlechting van lokale netwerken
De herverkaveling van netwerken kan twee kanten opgaan. Op beleidsstrategisch
niveau is het wenselijk dat het aantal netwerken beperkt blijft, zodat samenhang en
integraliteit relatief eenvoudig zijn te bewaken. Momenteel is er vaak sprake van ver-
schillende beleidsnetwerken die volgens verschillende principes zijn ingedeeld, waar-
door er op beleidsmatig niveau overlap bestaat. Door het uit elkaar halen van taken en
verantwoordelijkheden van bestaande netwerken langs een eenduidig indelingscriterium
kan een dergelijke overlap worden voorkomen. Bovendien hoeven instellingen in die
situatie in niet meer dan een beperkt aantal netwerken op beleidsniveau vertegen-
woordigd te zijn. Deze aanpak zou aangeduid kunnen worden als de ontvlechting van
lokale netwerken.
Belangrijk is dus het criterium volgens welk de netwerken worden geordend. Het is,
bijvoorbeeld, de vraag in hoeverre het gewenst is dat er op wijk en/of stadsdeelniveau
beleidsstrategische netwerken opereren. Dat kan noodzakelijk zijn, maar is niet van-
zelfsprekend. Een thematische indeling lijkt meer voor de hand te liggen. De verschil-
lende milieus waarin de jeugd verkeert – thuis, onderwijs, vrije tijd, zorg, enzovoort –
zouden als thema kunnen fungeren.
De sturingsambitie van het rijk, die voor een deel de beleidsvrijheid van de gemeente
bepaalt, zou mede richtinggevend moeten zijn voor de inrichting van beleidsnetwerken.
Als de gemeente verantwoordelijk is voor het gehele beleidsproces en derhalve een
grote beleidsvrijheid heeft, ligt het voor de hand een beleidsnetwerk ruimer in te vullen
dan in het geval waar zij slechts belast is met de uitvoering van rijksbeleid. Het heeft
weinig zin een kleine ruimte te vullen met veel spelers.
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Decompositie van netwerken
Op uitvoeringsniveau zou de herverkaveling juist de andere kant moeten opgaan.
Uitvoerders hebben vaak een relatief beperkte taak en zouden vanuit die taak waar
nodig deel moeten nemen aan netwerken. In het geval van brede netwerken is de kans
groot dat er zaken aan de orde komen, die buiten het takenpakket van de in de netwerken
vertegenwoordigde uitvoerders vallen. Uitvoeringsnetwerken kunnen veel minder
breed samengesteld zijn dan beleidsnetwerken. Deze herverkavelingsstrategie kan
aangeduid worden als de decompositie in relatief onafhankelijke onderdelen.5 In deze
strategie moeten de eerdere opmerkingen met betrekking tot de versterking van de
eerste lijn worden meegewogen. Elk netwerk op beleidsstrategisch niveau zou dan
een aantal uitvoeringsnetwerken onder zich weten. Tussen beide niveaus moet de
informatie-uitwisseling vanzelfsprekend op adequate wijze worden geregeld: op
beleidsniveau wordt gerapporteerd op hoofdlijnen, de uitvoering wordt op hoofdlijnen
aangestuurd en laat ruimte aan de professionaliteit van de uitvoerders. Managers hoeven
zich niet tot in details met de uitvoering in te laten. In algemene zin kan het beleid
gebaat zijn bij een groter vertrouwen in de professionaliteit van de uitvoerders.

Projecten
Een punt dat samenhangt met de herverkaveling van netwerken, is de grote hoeveel-
heid projecten die gemeenten entameren. Deze projectencarrousel vergroot de com-
plexiteit in netwerken, doordat het overzicht verdwijnt en er veel tijdelijke samen-
werkingsverbanden worden gecreëerd. Bovendien is er vaak onvoldoende uitzicht op
continuering van succesvolle projecten of op de integratie daarvan in structureel
beleid. Door het aantal projecten te verminderen of in ieder geval te zorgen voor
inbedding in bestaande netwerkstructuren, wordt het aantal afhankelijkheidsrelaties en
daarmee de complexiteit verminderd. 

Deze kanttekeningen bij de netwerksturing door gemeenten, zoals deze in dit onder-
zoek is waargenomen, laat onverlet dat de grote steden in de afgelopen paar jaar,
voortbouwend op het eerdere socialevernieuwingsbeleid, een breed opgezet jeugdbeleid
proberen in te vullen en daarbij een grote variëteit van maatschappelijke organisaties
en beroepskrachten op enigerlei wijze proberen te betrekken.

Het rijk geeft hun hiertoe intentioneel de ruimte via het grotestedenbeleid, maar de
bestuurlijke uitwerking heeft nog enige verbetering nodig om tot een evenwichtige
balans tussen gemeentelijke autonomie en rijksbemoeienis te komen. Tegelijkertijd
heeft dit knelpuntenonderzoek aannemelijk gemaakt, dat lokaal jeugdbeleid ook in
belangrijke mate een kwestie is van politieke visie op (inter)gemeentelijk niveau, van
een interactieve politieke cultuur en van praktisch engagement.
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PUBLICATIES VAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast.
De tekst van het lopende programma (2000-2001) is te vinden op de website van het
SCP: www.scp.nl.

SCP-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel
Planbureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel (prijswijzigingen
voorbehouden). Een complete lijst is te vinden op de website van het SCP:
www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten
Sociaal en Cultureel Rapport 1998. ISBN 90-5749-114-1 (ƒ 90,50/  41) 
Sociaal en Cultureel Rapport 2000. ISBN 90-377-0015-2 (ƒ 75,00/  34)

Nederlandse populaire versie van het SCR 1998
Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland; de kerngegevens uit het Sociaal en
Cultureel Rapport. Carlo van Praag en Wilfried Uitterhoeve. ISBN 90-6168-662-8 
(ƒ 24,50/  11)

Engelse populaire versie van het SCR 1998
25 years of social change in the Netherlands; Key data from the Social and Cultural
Report. Carlo van Praag and Wilfried Uitterhoeve. ISBN 90-6168-580-x 
(ƒ 24,50/  11)

Sociale en Culturele Studies
23 Leesgewoonten (1996). ISBN 90-5250-915-8 (ƒ 60,00/  27)
24 Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland (1997).

ISBN 90-5250-930-1 (ƒ 51,00/  23)
25 Trends in onderwijsdeelname (1998). ISBN 90-5749-110-9 (ƒ 51,00/  23)
26 Tussen bed en budget (1998). ISBN 90-5749-119-2 (ƒ 62,00/  28)
27 De stad op straat (1999). ISBN 90-5749-120-6 (ƒ 51,00/  23)
28 Scholen onder druk (1999). ISBN 90-5749-138-9 (ƒ 62,00/  28)
29 Naar andere tijden? (1999). ISBN 90-5749-510-4 (ƒ 51,00/  23)
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Cahiers
147 Rapportage gehandicapten 1997 (1998). ISBN 90-5749-111-7 (ƒ 47,00/  21)
148 Rapportage jeugd 1997 (1998). ISBN 90-5749-112-5 (ƒ 36,00/  16)
149 Sociale en Culturele Verkenningen 1998. ISBN 90-5749-113-3 

(ƒ 36,00/  16)
150 Een bestaan zonder baan (1998). ISBN 90-5749-115-X (ƒ 36,00/  16)
151 Armoedemonitor 1998. ISBN 90-5749-116-8 (ƒ 41,50/  19)
152 Van hoog naar laag; van laag naar hoog (1998). ISBN 90-5749-117-6 

(ƒ 36,00/  16)
153 Rapportage minderheden 1998 (1998). ISBN 90-5749-118-4 (ƒ 52,00/  24)
154 Vrijwilligerswerk vergeleken: Nederland in internationaal en historisch pers

pectief. Civil society en vrijwilligerswerk 3 (1999). ISBN 90-5749-121-4 
(ƒ 47,00/  21)

155 Rapportage ouderen 1998 (1999). ISBN 90-5749-122-2 (ƒ 47,00/  21)
156 Verspilde energie? Wat doen en laten Nederlanders voor het milieu (1999). 

ISBN 90-5749-123-0 (ƒ 31,00/  14)
157 Sociale en Culturele Verkenningen 1999 (1999). ISBN 90-5749-130-3 

(ƒ 41,50/  19)
158 Naar draagkracht (1999). Een verkennend onderzoek naar draagvlak en 

draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheids
zorg. ISBN 90-5749-131-1 (ƒ 36,00/  16)

159 Variatie in participatie. Achtergronden van arbeidsdeelname van allochtone en
autochtone vrouwen (1999). ISBN 90-5749-133-8 (ƒ 31,00/  14)

160 Rapportage minderheden 1999 (1999). Positie in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt. ISBN 90-5749-136-2 (ƒ 52,00/  24)

161 Lokaal jeugdbeleid (1999). Een inventariserend onderzoek. 
ISBN 90-5749-134-6 (ƒ 31,00/  14)

162 Tussen overschot en tekort (1999). De aansluiting tussen onderwijs en arbeid
in de quartaire sector en in de marktsector vergeleken (1999).
ISBN 90-5749-135-4 (ƒ 36,00/  16)

163 Armoedemonitor 1999 (1999). SCP/CBS. ISBN 90-5749-140-0 
(ƒ 41,50/  19)

164 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (1999). Een inhoudelijke en 
bestuurlijke typering. ISBN 90-5749-517-1 (ƒ 31,00/  14)

165 Duurzaam milieu, vergankelijke aandacht. Een onderzoek naar meningen, 
media en milieu (2000). ISBN 90-5749-524-4 (ƒ 31,00/  14).

166 Het bereik van de kunsten. Het culturele draagvlak deel 4 (2000). 
ISBN 90-5749-511-2 (ƒ 41,50/  19)

167 Digitalisering van de leefwereld. Een onderzoek naar informatie- en 
communicatietechnologie en sociale ongelijkheid (2000). 
ISBN 90-5749-518-X (ƒ 41,50/  19)

168 Rapportage gehandicapten 2000. Arbeidsmarktpositie en financiële situatie 
van mensen met beperkingen en/of chronische ziekten (2000). 
ISBN 90-377-00-136 (ƒ 39,95/  18)
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SCP-publicaties
2000/1 De maat van de verzorgingsstaat. Inrichting en werking van het sociaal-

economisch bestel in elf westerse landen (2000). ISBN 90-377-0014-4 
(ƒ 35,00/  16)

2000/2 Sociaal en Cultureel Rapport 2000. ISBN 90-377-0015-2 (ƒ 75,00/  34)
2000/3 Secularisatie in de jaren negentig. Kerklidmaatschap, veranderingen in 

opvattingen en een prognose (2000). ISBN 90-377-0019-5 (ƒ 25,00/  11)
2000/4 De kunst van het combineren. Taakverdeling onder partners (2000). 

ISBN 90-377-0021-7 (ƒ 35,00/  16)
2000/5 Emancipatiemonitor 2000 (2000). ISBN 90-377-0022-5 (ƒ 35,00/  16).
2000/6 Armoedemonitor 2000 (2000). ISBN 90-377-0026-8 (ƒ 40,00/  18).
2000/7 Rapportage jeugd 2000 (2000). ISBN 90-377-0028-4 (ƒ 35,00/  16).

Onderzoeksrapporten
2000/2 Altijd weer die auto! (2000). ISBN 90-377-0030-6 (ƒ 25/  11).
2000/8 Knelpunten in het stedelijk jeugdbeleid. ISBN 90-377-0047-0 (ƒ 25/  11).

Werkdocumenten
65 Hybrid governance. The impact of the nonprofit sector in the Netherlands 

(2000). ISBN 90-377-0029-2 (ƒ 25,00/  11).
66 Van arbeids- naar combinatie-ethos (2000) (ƒ 15/  7)
67 De toekomst van de AWBZ (2000) (ƒ 15/  7)
68 Ontwikkeling van sportgedrag (2000) (ƒ 15/  7)
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