Vlissingse Jeugdagenda
Uitgangspunt van integraal jeugdbeleid is dat alle
kinderen gezond en veilig opgroeien, hun
talenten ontwikkelen en naar vermogen kunnen
meedoen in de samenleving. De Vlissingse
Jeugdagenda legt de belangrijkste doelen van dit
beleid vast voor de periode 2013 tot en met
2016. De doelen laten zien waar wij in Vlissingen
prioriteit aan geven. De jeugdagenda is geen
statisch verhaal. De gemeente wil elk jaar actief
met samen-werkingspartners de dialoog aangaan
over hun bijdrage aan deze doelen. Daarnaast
wordt ook met de jeugd contact gezocht over
bepaalde thema's. Dit past in de omslag naar
meer participatie en betrokkenheid en ieders
eigen verantwoordelijkheid daarin als gevolg van
ingrijpende veranderingen in het overheidsbeleid
(zie kader rechterkolom). De gemeente kan niet
alles alleen regelen, maar wil sturen en stimuleren
dat doelen gerealiseerd worden.
Bevolking
Vlissingen heeft ruim 44.000 inwoners. Hieronder
vallen 6.660 kinderen tot 14 jaar en 5700
jongeren van 15 tot 25 jaar. Relatief de meeste
jeugd woont in het Vlissingse Middengebied en
in Oost-Souburg.
Onderwijs
Vlissingen kent 17 basisscholen waarvan 1 school
voor speciaal onderwijs. Ruim 3.600 kinderen
bezoeken deze scholen. Er zijn twee Openwijkscholen waar enkele scholen onder hetzelfde dak
zijn gevestigd, samen met Kinderopvang
Walcheren en een aantal welzijnsvoorzieningen.
Het voortgezet onderwijs wordt in Vlissingen op
twee scholen gegeven. Ruim 1600 jongeren
nemen deel aan dit onderwijs. Daarnaast heeft
Vlissingen nog twee scholen voor het middelbaar
beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Jeugdagenda Vlissingen 2013-2016
Dit willen we bereiken

Wie hebben wij hierbij nodig

Het gaat om: meer, voldoende,
beter of minder.

Dit zijn wij

Zo zijn wij bereikbaar

- 0-meting in eindverslag jeugdnota
De activiteiten doet de gemeente niet
2009-2012
alleen. Samenwerkende partners wordt om
- eindmeting in 2016
een bijdrage gevraagd.

Jeugdagenda algemeen:
Adrie de Klerk

e. akk@vlissingen.nl t. 01184-487438

meer deelname sport en cultuur

- werkprogramma Vib
- jongerenwerk nieuwe stijl ROAT

Angelo Anzola
Adrie de Klerk
Marjolein Zevenbergen

e. a.anzola@stichtingroat.com t. 06-19235022
e. akk@vlissingen.nl t. 0118 487438
e. mzn@vlissingen.nl t. 0118 487342

Special:
- bereik kinderen arme gezinnen

Neslihan Koc-Uysal

e. nua@vlissingen.nl t. 0118 487114

voldoende speelmogelijkheden

-

- gegevens over lidmaatschap clubs,
verenigingen, bezoek concerten
enz. (Jeugdmonitor)
- verslag Vib, verslag ROAT
- gegevens deelname

- verslag actieplan Speelruimte

meer maatschappelijke inzet

- start Vrijwilligerssteunpunt Porthos

meer jeugdparticipatie

- 1x per jaar jeugddebat
- gebruik social media
Afspraken in samenhang met het project
Walcheren voor Elkaar

Adrie de Klerk
Anton Riemens
Neslihan Koc-Uysal
Natascha Moerkoert
Gwendoline Visser
Lianda de Lange
Adrie de Klerk
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Participatie en vrije tijd

Onderwijs en werk
betere zorgstructuur rond onderwijs

Vlissingen in beweging
De gemeente Vlissingen vindt het belangrijk dat
haar inwoners meedoen. Meedoen in de
maatschappij, kansen krijgen en talent benutten.
Dit alles vanuit een gezonde, actieve leefstijl.
Daar staat Vlissingen in beweging (Vib) voor.
Vib organiseert veel leuke activiteiten, voor jong
en oud. Zie www.vlissingeninbeweging.nl.
Stichting Reach Out And Touch
Stichting Reach Out and Touch (ROAT) is
verantwoordelijk voor de aanpak van
risicojongeren en het jongerenwerk in Vlissingen.
ROAT stimuleert jongeren met een persoonlijke
en intensieve benadering. Zo krijgen jongeren
meer zelfvertrouwen en kunnen zij nieuwe
uitdagingen in hun leven aangaan. ROAT heeft
een sleutelwerkplaats en een streetcoachproject.
Sinds de zomer van 2013 voert ROAT ook de
programmering van de jongerenaccommodaties
Paraplu en Multi Culti uit. Eind 2013 is het
opbouwwerk als een nieuwe taak bij ROAT
ondergebracht. Zie www.stichtingroat.com.

minder Voortijdig Schoolverlaten
(VSV)
minder jeugdwerkloosheid
betere voorbereiding basisschool
achterstandsleerlingen

inzet Jeugdsportfonds
sociaal-culturele bijdrageregeling
vangnetregeling zwemvaardigheden
planning actieplan Speelruimte

- gegevens deelname
maatschappelijke stages
- verslag Vrijwilligerssteunpunt
- tevredenheid jeugd

doorontwikkelen ZAT’s
experiment voortgezet onderwijs
project ziekteverzuim VO
uitvoering Regionaal Bureau
Leerlingzaken (RMC)
- Actieplan Jeugdwerkloosheid
- peutergroepen en voorschool

- verslag uitvoeringspartners

-

Preventie en zorg

Afspraken in samenhang met het project
Walcheren voor Elkaar

meer opvoedcompetenties ouders

- lichte opvoedondersteuning door
Porthos/CJG-partners
- activeren omgevingsteun
- Veilig Start voor risicozwangeren
- Moedergroepen jonge (tiener)
moeders
- inzet op vroegsignalering,
gebiedsteams, gezinswerken en
netwerkberaden
- activiteiten gezondheidsnota
- activiteiten gezondheidsnota
- project Jeugd en Alcohol
- activiteiten gezondheidsnota
Afspraken rond jeugdbescherming,
jeugdreclassering en geïntegreerd AMHK
in samenhang met het project Walcheren
voor Elkaar
- activiteiten ROAT/ partners
Veiligheidshuis

Special:
- bereik kwetsbare ouders
minder jongeren in 2e lijnszorg

minder overgewicht
minder alcohol en drugs
minder depressie en eenzaamheid

Porthos
Porthos is het gezamenlijke loket van de
gemeenten op Walcheren. Hier kunnen inwoners
terecht voor hulp, advies en ondersteuning om
naar vermogen volwaardig mee te kunnen doen
in de samenleving. Porthos beschikt over een
breed aanbod van diensten op het gebied van
zorg, welzijn, vrijwilligersondersteuning,
opvoeden en opgroeien. Naast 2 vaste locaties in
Vlissingen en Middelburg is Porthos ook
telefonisch en digitaal bereikbaar.
Zie www.porthos.nl.

Zo gaan we evalueren

Veiligheid

minder overlast jongeren

meer weerbaarheid
- o.a. aandacht voor social media

- programma Vib, ROAT

Special:
- meer weerbaarheid voor LHBTjongeren
minder kindermishandeling

- project in samenwerking met ADBZ,
Middelburg en Goes
- signalering professionals en
doorgeleiding AM(H)K

Afkortingen op deze poster
ADBZ
AMHK
AWBZ

Anti Discriminatie Bureau Zeeland
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

- gegevens VSV

Dick Aarden
Marieke Besuijen
Adrie de Klerk
Dick Aarden
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- gegevens Jeugdwerkloosheid
- verslag OAB-beleid

Neslihan Koc-Uysal
Marieke Besuijen

e. nua@vlissingen.nl t. 0118 487114
e. mbn@vlissingen.nl t. 0118 487117

- verslag Porthos/CJG-partners

Adrie de Klerk
Wanda Springeling

e. akk@vlissingen.nl t. 0118 487438
e. wsg@vlissingen.nl t. 0118 487382

- verslag : Porthos/CJG-partners
- gegevens tienermoeders

Adrie de Klerk
Angelien de Nooijer

e. akk@vlissingen.nl t. 0118 487438
e. anr@vlissingen.nl t. 0118 487102

- verslag Porthos/CJG-partners
- gegevens jongeren in 2e lijn

Adrie de Klerk
Wanda Springeling

e. akk@vlissingen.nl t. 0118 487438
e. wsg@vlissingen.nl t. 0118 487382

- gegevens GGD, Jeugdmonitor
- gegevens GGD, Jeugdmonitor
- verslag project
- gegevens GGD, Jeugdmonitor
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nmt@vlissingen.nl t. 0118 487118

Decentralisatie jeugdzorg
Door de invoering van de Jeugdwet (voorzien in 2015)
worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van
jeugdhulp. Deze vielen voorheen onder rijk, provincie en
zorgverzekeraars. De nieuwe taken omvatten ambulante
jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd, de zorg voor gehandicapte jongeren,
maar ook de uitvoering van jeugdbescherming en de
jeugdreclassering.
De gemeenten krijgen de regie over het hele hulptraject
van preventie tot hulp en nazorg. De Jeugdwet verplicht
de gemeenten hiervoor een beleidsplan op te stellen.
De Walcherse gemeente maken samen een regionaal plan
onder de naam Beleidsplan Zorg voor Jeugd.
De uitvoerende coördinatie voor preventie en hulp aan
jeugd en gezin ligt bij Porthos Walcheren in samenwerking
met uitvoeringspartners in de eerste- en tweedelijnszorg.

Decentralisatie extra zorgtaken naar de Wmo
Uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
worden bepaalde functies overgeheveld naar de Wmo.
Het gaat ondermeer om de begeleiding van chronisch
zieken en cliëntondersteuning. Met de uitbreiding zijn de
gemeenten beter in staat aan burgers maatwerk te leveren
op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning.
In de toekomstige Wmo is de hoofdlijn mensen zo lang
mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten wonen en
mensen, die beschermd of in een opvangtehuis wonen,
zo snel mogelijk weer op eigen kracht te kunnen laten
deelnemen aan de samenleving. Het algemene loket voor
vragen op het brede terrein van maatschappelijke
ondersteuning is Porthos Walcheren.

Wet Passend Onderwijs
Doel van de Wet Passend Onderwijs is te zorgen voor een
passend onderwijsaanbod voor alle kinderen van 4 tot 23
jaar. In het bijzonder voor leerlingen met speciale
zorgbehoeften. Alle scholen hebben vanaf 2014 een
zorgplicht om kinderen op de juiste onderwijsplek te
plaatsen. Per regio werken scholen voor regulier en
speciaal onderwijs samen. Zij stellen een ondersteuningsplan op waarin staat hoe de scholen met andere jeugdvoorzieningen samenwerken, zoals de leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdbescherming enz.
De Walcherse gemeenten hebben met het onderwijs
overleg over dit ondersteuningsplan, alsmede het
Beleidsplan Zorg voor Jeugd.

Participatiewet
- verslag ROAT/politie/gemeente
- gegevens jeugdcriminaliteit
- verslag Vib, ROAT
- gegevens Jeugdmonitor pesten en
veiligheidsgevoel
- verslaglegging project

- meldingen en verslag AM(H)K

CJG
LHBT
RMC
ROAT

akk@vlissingen.nl t. 0118 487438
ari@vlissingen.nl t. 0118 487372
nua@vlissingen.nl t. 0118 487114
nmt@vlissingen.nl t. 0118 487118
gvr@vlissingen.nl t. 0118 487195
lbn@vlissingen.nl t. 0118 487266
akk@vlissingen.nl t. 0118 487438

Project Walcheren voor Elkaar
Komende jaren hevelt het Rijk veel extra taken over naar
de gemeenten. Deze taken worden vastgelegd in drie
wetten die naar verwachting in 2015 in werking treden,
namelijk de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
de Jeugdwet en de Participatiewet. In 2014 treedt de Wet
Passend Onderwijs in werking. Belangrijk doel van de
overheveling van taken naar gemeenten is dat een omslag
plaats vindt van verzorgingsmaatschappij naar
participatiemaatschappij. Hierbij wordt alles er op gericht
dat eerst wordt uitgegaan wat mensen zelf (nog) kunnen,
al dan niet met steun uit hun eigen omgeving. Pas als
zelfredzaamheid dan ook niet mogelijk is, krijgen mensen
ondersteuning en passende zorg. De Walcherse
gemeenten hebben besloten om, waar mogelijk, met
elkaar nauw samen te werken voor deze grote omslag.
Deze samenwerking komt tot stand in het project
'Walcheren voor Elkaar'.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Lesbiennes, Homo's, Biseksuelen en Transgenders
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
Stichting Reach Out And Touch
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Kees Luteijn
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Kees Luteijn
Wanda Springeling
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Vib
VO
VSV
ZAT's
Wmo

a.anzola@stichtingroat.com t. 06-19235022
gbe@vlissingen.nl t. 0118 487371
lbs@vlissingen.nl t. 0118 487290
mzn@vlissingen.nl t. 0118 487342

Vlissingen in beweging
Voortgezet Onderwijs
Vroegtijdig Schoolverlaten
Zorg Advies Teams
Wet maatschappelijke ondersteuning

Het hebben van een baan betekent voor mensen ﬁnanciële
zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur en meer welbevinden. Ook mensen met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt moeten naar
vermogen mee kunnen doen in een baan. De toekomstige
Participatiewet betekent een integratie van bestaande
wetten op het terrein van werk en inkomen (algemene
bijstand, sociale werkvoorziening, jong-gehandicapten,
loonkostensubsidies) en beoogt een meer efﬁciënte en op
het individu toegesneden uitvoering van maatregelen.
Deze kunnen worden gekoppeld aan de uitvoering van
ondersteuning en zorg vanuit de toekomstige Jeugdwet of
de Wmo. De Walcherse uitvoering van de taken op het
terrein van werk en inkomen ligt bij Orionis Walcheren.
Zie www.orioniswalcheren.nl.

