
 

 

Leiderdorp, 20 december 2013, 

 

 

Aan : Gemeente Leiderdorp 

Floor van Haasteren 

Beleidsmedewerker Maatschappij 

 

Van : Bestuur SCw Leiderdorp 

  Van Diepeningenlaan 110G 

  2352 KA Leiderdorp 

 

Betreft : Reactie “notitie Hart voor de Jeugd, versie Leiderdorp” 

 

 

 

Geacht college, 

 

Onlangs heeft u ons de notitie Hart voor de Jeugd, versie Leiderdorp toegezonden. Middels deze 

brief willen wij namens Stichting Sociaal Cultureel werk Leiderdorp een reactie geven. 

 

De transitie Jeugd is een complexe en grote verandering binnen de grenzen van Leiderdorp en 

daarbuiten. Wij merken dit ook bij het lezen van uw stuk. Wij hebben een aantal kanttekeningen, die 

wij graag met u bespreken als daar behoefte aan is. 

 

Allereerst willen wij een aantal praktische aanwijzingen geven ten aanzien van de opmerkingen die 

onze organisatie betreffen.  

- Op bladzijde 13 spreekt u over de stem van de jeugd via het trendteam. Dit beamen wij, 

echter met als kritische kanttekening, dat het trendteam geen afspiegeling is van de 

demografische en/of sociale samenstelling van de jeugd van Leiderdorp.  

- Op bladzijde 15 geeft u aan dat Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp onder pijler 1 valt. SCw is 

echter een basisvoorziening en valt daardoor onder pijler 2.  

- Verder schrijft u regelmatig over kinderwerk. Echter, het kinderwerk in Leiderdorp is door 

bezuinigingen steeds verder ingekrompen. Dit is een gevolg van de keuze van de gemeente. 

U heeft het over kinderwerk in relatie tot preventieve. Preventie wordt in de notitie gezien 

als het middel om op langere termijn inzet van dure zorg te voorkomen. Verdere 

bezuinigingen op het kinderwerk lijken dan ook in tegenspraak met het opgestelde beleid. 

Daarom stellen wij u de vraag wat u onder kinderwerk verstaat en wat onder preventie? 

 

Ten tweede willen wij reageren op de inhoud van het document. Wij merken dat de notitie Hart voor 

de Jeugd, versie Leiderdorp, een organisatorisch stuk is, geen visionair stuk. Wij zijn erg nieuwsgierig 

naar de visie op de transitie en die ontbreekt volgens ons grotendeels in deze notitie. Wij noemen 

hieronder een aantal ideeën, die wij hebben betreffende de transitie Jeugd. 

 

In het document gaat u uit van de samenwerking met de bestaande voorzieningen. Dit betekent dat 

er in eerste instantie niets lijkt te veranderen. Wij vragen ons daarom ook af hoe u de gewenste 

veranderingen wilt bereiken? Hoe wilt u realiseren dat de verschillende instanties met elkaar 

samenwerken en een vorm van ketenzorg vormen voor de jeugdigen? En dan hebben wij het niet 

over onze organisatie, maar eerder over de organisaties die niet gewend zijn te werken in een lokale 

structuur. 

 



Ook wordt in het document vooral uitgegaan van de jeugd en haar problematiek. Dit zou kunnen 

betekenen in de praktijk dat alleen die jeugdigen bereikt worden, die problematisch gedrag vertonen 

en/of zich in een risicogroep bevinden. Dit kan resulteren in een groep ‘vergeten’ jongeren, jongeren 

waarvan niet verwacht wordt dat zij problemen krijgen of hebben. Deze jongeren moeten wel kansen 

kunnen krijgen. Daarom willen wij u adviseren ook het ontwikkelen van talenten als preventief 

middel op te nemen in uw document. U bereikt daarmee een grotere doelgroep, waarmee de kans 

op vroeg-signalering vergroot wordt. Hierdoor kunt u als gemeente op tijd ‘aan de slag’ en is het 

mogelijk om gebruik van dure specialistische zorg te voorkomen. 

 

Wat wij nog missen is de manier waarop vroeg-signalering wordt georganiseerd, dit zien wij in de 

notitie niet helder naar voren komen. Wij zien vroeg-signalering niet alleen als een taak voor de 

jeugd- en gezinsteams, maar ook voor de burgers en organisaties vanuit pijler 1 en 2. Met name de 

rol van kinder- en jongerenwerkers op dit gebied, die al jaren essentieel is, bij overlastbestrijding en 

het voorkomen van problemen op persoonlijk gebied, komt in uw stuk niet naar voren. . 

 

In Rotterdam is als onderdeel van het Programma “Ieder Kind Wint” rondom de jeugd een 

ketenaanpak gerealiseerd met behulp van de Theory of Constraints methodiek. Door processen beter 

te laten aansluiten en tijd als onderdeel van kwaliteit te zien is bij STEK Jeugdzorg een 

doelmatigheidsprikkel gerealiseerd met goede resultaten. Wij zien deze methode als een manier om 

de begeleiding van jeugd in Leiderdorp een boost in de goede richting te geven. De TOC-methode is 

een plan- en procesmatige aanpak, die uitgaat van functionaliteit.  

Het gebruik van deze methode bij het opstarten van de proeftuinen in Leiderdorp zou ons inziens 

kunnen leiden tot verbeterd inzicht in belemmeringen in de ketenaanpak en tot het versneld 

oplossen van die belemmeringen. 

 

De TOC-methode noemen we ook omdat we een visie op de verbindingen tussen de verschillende 

pijlers en domeinen missen. Bij een juiste ketenaanpak zullen muren tussen organisatiesmoeten 

verdwijnen en ook dienen wachtlijsten binnen de organisaties moeten worden voorkomen om 

stagnatie van het begeleidingsproces tegen te gaan. En daarbij zal ook een downgrade waar mogelijk 

gerealiseerd moeten worden, zodra het mogelijk is zal de jongere door in een lagere pijler begeleid 

worden. Zoals een ex-gedetineerde jeugdige die door vrijwilligers of ambulante jongerenwerkers kan 

worden begeleid bij terugkeer in de maatschappij. Downgraden kan ook door van pijler 3 of 4 naar 

pijler 1 of 2 te gaan. 

 

Een onderwerp dat ontbreekt aan het stuk is het delen van informatie. Tussen de verschillende 

pijlers, maar ook binnen een pijler, werken veel organisaties samen. Nu is het soms moeilijk om 

informatie te delen. Echter, met respect voor de privacy van het individu, is het altijd mogelijk 

informatie te delen als dit ten goede komt aan de begeleiding en/of behandeling van de jongere. Het 

is de moeite waard hierover iets toe te voegen in de notitie. Met name het feit dat we lokaal 

verwachten dat relevante informatie, die we tot nu toe zelden of nooit kregen door 

zorgmedewerkers, gedeeld wordt met welzijnswerkers, die op de werkvloer dezelfde kinderen en 

jongeren tegenkomen en graag op de hoogte zijn van risico’s van en voor deze jeugd. 

 

Graag houden wij met u contact over de verdere ontwikkelingen op het gebied van deze transitie. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

John Peters, directeur 

Elsbeth Veerhoek, voorzitter 


