Adviesaanvraag van de gemeente aan de Adviesraad sociaal domein.
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Datum
Onderwerp
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Agendapunt

: 28 november 2016
: adviesaanvraag
: Teun van Noorloos en Mariëlle Booijink
:

Doel
☐ Ter overleg/raadpleging
☒ Ter advisering
☐ Ter voorbereiding op participeren/coproduceren
Fase in het beleidsproces
☐ Agendavorming
☐ Beleidsontwikkeling
☒ Inspraak en advies
☐ Bestuurlijke besluitvorming
☐ Uitvoering
☐ Evaluatie
Reactie van adviesraad sociaal domein uiterlijk: 20 december 2016
Toelichting op de adviesaanvraag
Onderwerp van advies(aanvraag):
Nieuw initiatief ‘gezond opgroeien’
Achtergrond en reden advies(aanvraag):
De suïcides van 5 jonge inwoners van de gemeente Oldebroek zijn aanleiding geweest voor diverse
initiatieven ontwikkeld onder de paraplu van de regiegroep jongeren/jong volwassenen. Het afgelopen
half jaar is er veel werk verricht onder regie van de regiegroep jongeren/jong volwassenen. De taskforce
is diverse keren bij elkaar geweest en heeft verschillende activiteiten georganiseerd, er zijn veel
jongeren initiatieven ontstaan en nummer 13 straathoekwerk is actief betrokken. De zelfdodingen
hebben veel impact voor de inwoners van de gemeente Oldebroek, met name voor jongeren. Duidelijk
is geworden dat er veel meer jongeren worstelen met levensvragen. Daarnaast kwam naar voren dat
veel inwoners zich willen inzetten om herhaling te voorkomen. Om die reden is het van belang om een
slag dieper te gaan kijken, naar het opvoedklimaat, en deze zo mogelijk te verbeteren. Uw advies wordt
gevraagd over een nieuw initiatief om het gezond opgroeien van kinderen/jongeren te bevorderen en
de inzet op preventie te intensiveren. Door de oplopende kosten binnen het sociaal domein, met name
bij jeugd, is extra inzet op preventie noodzakelijk. Met het uiteindelijke doel om de instroom naar de
zwaardere jeugdzorg te verminderen.
De beoogde resultaten van het voorgestelde beleid:
Het hoofddoel is dan ook als volgt geformuleerd:
‘Een opvoedklimaat creëren waarbinnen de meeste kinderen/jongeren uit Oldebroek kunnen
opgroeien tot zelfstandigheid. Dit opvoedklimaat wordt gedragen door meer dan 95% van de inwoners
van Oldebroek’
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Een gezond opvoedklimaat is de verantwoordelijkheid voor de gehele samenleving. Daarom is een
versterking van het samenlevingsklimaat in bredere zin van belang. Hierbij wordt er vooral toegespitst
op het vergroten en versterken van de waarden die de afgelopen twee jaar in vele gesprekken naar
voren kwamen: openheid, verantwoordelijkheid en zingeving. Het doel kan niet anders dan met en
door de jongeren en hun omgeving bereikt worden. Deze aanpak past volledig binnen de benadering
van OvM.
Resultaten
Het volgende resultaat beogen we:
Een inwonersplatform als drager van het project en opdrachtgever voor interventies die het
hoofddoel ondersteunen. Dit inwonersplatform is representatief voor de samenleving, waarbij
jongeren/jong volwassenen en hun directe omgeving goed vertegenwoordigd zijn.
Werkgroepen die georganiseerd zijn vanuit en door het platform zullen de interventies/activiteiten
uitvoeren.
Een publiekscampagne over ‘empathisch luisteren’ in samenwerking met Bureau Blanco om
bewustwording van de kernbegrippen te stimuleren.
Dat eind 2017 80% van de jongeren en hun omgeving de kernbegrippen openheid,
verantwoordelijk-heid en zingeving kent
Dat eind 2020 80% van de jongeren en hun omgeving zich bewust is dat er iets in het eigen
gedrag moet gebeuren om openheid, verantwoordelijkheid en zingeving in de samenleving te
versterken (bewust/onbekwaam)
Dat eind 2026 80% van de jongeren en hun omgeving het gedrag zodanig aangepast heeft dat
openheid, verantwoordelijkheid en zingeving in het dagelijks leven vorm krijgen
(bewust/bekwaam).
Beoogde effecten
 De jongeren van de gemeente Oldebroek en hun omgeving geven veel meer invulling aan hun
leven (participatie). Ze hebben het gevoel dat ze er toe doen. Ze maken hierbij waar nodig
gebruik van hun natuurlijke netwerk (gezin, familie, woon- leefomgeving).
 Door het stimuleren van openheid bij jongeren onderling en jongeren en hun omgeving wordt
problematiek eerder gesignaleerd, wat bijdraagt aan de uitvoering van het preventief
jeugdbeleid.
 Openheid geeft het natuurlijke netwerk van de jongere meer inzicht en mogelijkheid tot
ondersteuning, waardoor het gebruik van professionele ondersteuning minder nodig is voor de
jongeren.
 Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen leven en dat van een ander versterkt de
zelfredzaamheid van jongeren binnen de gemeente Oldebroek (wmo).
 De jongeren die toch professionele ondersteuning nodig hebben, kunnen snel, efficiënt en
effectief ondersteund worden.
 De instroom in de zwaardere jeugdzorg is door bovenstaande effecten sterk verminderd.
 De kosten voor professionele ondersteuning zijn sterk gedaald binnen wmo en jeugd.
Hoe gaan we dit doen
Allereerst willen we in samenwerking met Bureau Blanco een publiekscampagne vormgeven, waarbij
het thema ‘empathisch luisteren’ centraal staat. Hierbij staan de jongeren en hun verhalen centraal.
Om goede uitvoering aan deze publiekscampagne te geven, willen we een representatief
inwonersplatform vormen. Hierin zullen jongeren/jong volwassenen en hun directe omgeving goed
vertegenwoordigd zijn. Met dit platform willen we nadenken over de wijze waarop we bovenstaande
doelen, resultaten en beoogde effecten kunnen bereiken. Daarnaast geeft dit platform verder invulling
aan de publiekscampagne.
Het is ons inziens een jarenlange inspanning, omdat er een wijziging in het huidige gedrag verwacht
wordt om de genoemde effecten te bereiken. Echter, als we niet beginnen, zullen we ook geen
effecten boeken.
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Onderscheid verschillende dorpskernen
In de oriëntatie van het vormgeven van dit platform worden de verschillen tussen de dorpskernen
meegenomen. Voor het vergroten van commitment kan er gekozen worden voor een verschillende
aanpak per dorpskern.
Concrete adviesvragen
Een advies over het voorgestelde initiatief.
Aanvullend:
De bovengenoemde aanpak past geheel binnen de Oldebroek voor Mekaar benadering.
Het doel van OvM is als volgt geformuleerd:
“Oldebroek voor Mekaar is samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te
nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving met bestaande en nieuwe manieren.
Dat vraagt om samenwerking, vertrouwen en betrokkenheid, maar ook open staan voor elkaar, actief
zijn en lef hebben. Oldebroek voor Mekaar is samen leren en ontwikkelen; spannend en uitdagend.”
OvM is hiermee echt gericht op gezamenlijkheid in organiseren en bijdragen aan de samenleving. Bij
dit huidige voorstel gaat het om het gezond opgroeien van jongeren, waarbij een verandering in het
individuele gedrag van de jongeren en hun omgeving centraal staat. Dit draagt bij aan het intensiveren
van preventie binnen het sociaal domein om de jeugdzorg betaalbaar en effectief te houden.
Het nieuw te vormen platform zal naast de huidige platforms bestaan, zoals de koersgroep en
dorpsgroepen. Dit voorstel geeft een andere richting, waardoor dit naast elkaar (afgestemd) kan
functioneren. De koersgroep richt zich op het meedenken en waar mogelijk aanjagen van het OvM
proces en de dorpsgroepen richten zich op concrete activiteiten en voorzieningen in de dorpen. Het
nieuwe platform richt zich op het stimuleren van het nieuwe gedrag bij jongeren en hun omgeving om
een gezond opvoedklimaat te creëren.
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project zal steeds afstemming plaatsvinden met de
koersgroep OvM. Voorstel is om de aanpak met een nieuw / extra platform op korte termijn te delen
met de koersgroep.
Advies van de Adviesraad Sociaal Domein:
De Adviesraad Sociaal Domein staat achter het voorgestelde advies evenals de drie kernwaarden die
hierin zijn benoemd. Met name het preventieve karakter dat met deze aanpak voor ogen staat, is een
belangrijke basis. Een positief opvoedingsklimaat voor jongeren is een belangrijke basis. De
Adviesraad adviseert dan ook om juist ouders van gezinnen hierbij te betrekken, zodat zij het
voorbeeld kunnen zijn en ook het voorbeeld kunnen geven. Van belang is dat het positief opvoeden
wel vanuit de mens zelf moet komen. Uiteraard kunnen zij via de voorlichtingscampagnes de nodige
informatie aangereikt krijgen, echter in de ondersteuning naar ouders is het advies om steeds vanuit
de eigen kracht van ouders en kinderen te denken en daarna te handelen. Wellicht is het nog een idee
om ervaren ouders er bij te betrekken, die ervaringen hebben met kinderen waar het goed gaat, met
name gezinnen met kinderen in de leeftijd van 18 – 25 jaar. Die ervaringen kunnen weer gebruikt
worden bij jonge ouders.
De resultaten die verwacht worden kennen een lange doorlooptijd, met name de doelstellingen van
2026, waarin verwacht wordt dat 80% er naar handelt. Het beleid en de communicatie er over zal
dusdanig moeten worden ingericht dat we dit al veel sneller realiseren. De ambitie op dat aspect zou
rond 2022 gerealiseerd moeten zijn.
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De Adviesraad is positief over het aantal initiatieven die er nu al zijn. Wij adviseren u wel om alert te
blijven op de veelheid van deze initiatieven. Een bundeling via diverse platforms is een goede manier
om dat te voorkomen. Hierdoor blijft er overzicht.
Tot slot
Binnen dit advies wordt goed gekeken naar de samenhang binnen de WMO, Jeugdwet en Participatie.
Dat is een positieve ontwikkeling! Dit voorkomt dat we binnen bepaalde schotten blijven kijken en daar
naar handelen. Wij verwachten dat dit in de toekomst binnen meerdere vraagstukken zal voorkomen.
Goed om daar nu al rekening mee te houden.
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