
 
 

 Pag. 1 

Aan de politieke partijen in Schiedam. 

 

Schiedam, 24 mei 2022 

 

 

Geachte politicus, 

Namens de gezamenlijke jeugdorganisaties in Schiedam willen wij u van 

harte feliciteren met uw verkiezing in de gemeenteraad van Schiedam. Een 

belangrijke rol, met een grote verantwoordelijkheid. Hier bepaalt u, met uw 

collega-raadsleden, de toekomst van Schiedam. 

Momenteel worden ook de gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuw 

college. Misschien is ook uw partij hier direct bij betrokken, of anders zal u, 

als raadslid, over enige tijd de resultaten van het overleg voorgelegd 

worden. Tijdens deze formatie zullen de contouren van het beleid voor de 

komende vier jaar besproken worden. In dit kader vragen we graag uw 

aandacht voor een positief jeugdbeleid, en de rol van het jeugdwerk hierin. 

 

Positief jeugdbeleid 
In veel gemeenten is er -terecht- veel aandacht voor jeugd en jongeren met 

problemen, en de aanpak van deze problematiek via de zorgketen. In de 

Jeugdwet wordt het jeugdbeleid echter veel breder opgezet. Hierin wordt 

niet alleen gekeken naar het jeugdzorgbeleid, maar naar alle factoren die 

kinderen en jongeren nodig hebben om, zowel fysiek als mentaal, gezond op 

te groeien. Bekend is de tekst “it takes a village to raise a child”. Opvoeden 

en opgroeien vindt plaats in een gemeenschap met veel spelers: ouders, 

school, leeftijdsgenoten, de buurt, de (jeugd)vereniging, de snackbar etc.  

Goed opgroeien vraagt om een omgeving met veel positieve of 

beschermende factoren. Zo zal een jongere met een leuke vriendenkring, die 

op school wordt gestimuleerd en gewaardeerd om wat hij kan, en op 

zaterdag zijn of haar vriend(inn)en treft bij een leerzame 

vrijetijdsbesteding, beter in staat zijn om met een scheiding van ouders om 
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te gaan, tegenslagen te verwerken of andere jongeren tot steun te zijn. 

Investeren in beschermende factoren komt ten goede aan álle kinderen en 

jongeren, ook hen die in een kwetsbare situatie verkeren. 

Een Positief Jeugdbeleid, naast het Jeugdzorgbeleid, is voor gemeenten 

belangrijk om de voorwaarden te scheppen waarin kinderen en jongeren 

zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. Algemene 

jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg, 

scholen, jeugd- en sportclubs, buurthuizen, jongerenwerk en vrijwillige inzet 

dragen bij aan een positief opgroei- en opvoedklimaat. Een kindvriendelijke 

fysieke omgeving die jeugd stimuleert om meer te bewegen en vrijuit te 

spelen maakt hier deel van uit. 

In de afgelopen jaren is er bij veel gemeenten, en zo ook in Schiedam, veel 

aandacht geweest voor het jeugdzorgbeleid. Het jeugdzorgbeleid heeft een 

overwegend negatieve invalshoek: het gaat vooral om het terugdringen van 

schooluitval, het zorgen voor kinderen met psychische - of 

gedragsproblemen, het voorkomen van overlast door hangjongeren etc. 

Maar elke keer moet de vraag zijn: ’waarom is het mis gegaan? en ’hadden 

we dit wellicht kunnen voorkomen door de jongeren eerder in beeld en aan 

tafel te hebben?’ Het is landelijk aangetoond dat positief jeugdbeleid veel 

van bovengenoemde problemen kan voorkomen.  

 

Het jeugdwerk 
In Nederland is een groot aantal jeugdorganisaties actief die wekelijks 

activiteiten bieden aan kinderen en jongere, waarmee een bijdrage wordt 

geleverd aan de ontwikkeling van deze jongeren. Organisaties waaronder 

Scouting, YMCA, Jong Nederland, JongNL Limburg, Plattelandsjongeren, het 

speeltuinwerk, het christelijk jeugdwerk, Leger des Heils, het Zeekadetkorps, 

NIVON, IVN en KinderVakantieKampen. Dit zijn lokale organisaties en in 

iedere gemeenten zijn wel één of meerdere clubs te vinden. Vrijwilligers 

bieden leuke en uitdagende activiteiten waarbij kinderen en jongeren hun 

talenten ontwikkelen. Allerlei vaardigheden die belangrijk zijn in het leven 

leren ze spelenderwijs, zoals samenwerken, leiding nemen, rekening houden 

met elkaar, improviseren en organiseren. 
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Naast het formele leren (op school) en het informele leren (op straat) dragen 

organisaties uit het jeugdwerk via niet-formele educatie bij aan het 

ontwikkelen van evenwichtige burgers. En hier vinden organisaties en 

overheden elkaar, want in veel gemeenten is dit één van de belangrijkste 

doelstellingen van het jeugdbeleid.  

Deze organisaties kenmerken zich doordat ze niet alleen maar een plezierige 

vrijetijdsbesteding bieden, maar uitgaan van een pedagogisch kader. Zonder 

dat de leden of deelnemers het beseffen, leren ze heel veel. Hierbij worden 

de clubs vaak ondersteund door een landelijke organisatie die zorgt voor een 

borging van kwaliteit. Kwaliteit van de inhoudelijke activiteiten maar ook van 

de vrijwilligers die getraind en ondersteund worden om hun activiteiten zo 

goed mogelijk te kunnen aanbieden. Hiermee zorgen de organisaties voor 

een veilige omgeving waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. 

Ook in Schiedam zetten een aantal van deze organisaties zich elke week in 

om jeugdigen zich op een positieve manier te laten ontwikkelen, zoals onder 

andere het CJV Schiedam, het Zeekadetkorps Schiedam, de Scouting Taizé-

groep, Scouting Franciscus Lodewijkgroep, Scouting Tono-groep, Scouting 

BvH en het speeltuinwerk. 

Onze organisaties bewegen zich op het brede terrein van positief 

jeugdbeleid. We richten ons niet op een bepaald type kinderen en jongeren 

of kinderen en jongeren die problemen kennen in het opgroeien. Iedereen is 

welkom en het individu en zijn of haar mogelijkheden staan centraal. Ook 

kinderen en jongeren met een beperking doen bij onze organisaties gewoon 

mee en daarmee geven wij hen een kans op optimale ontplooiing. Het leren 

samenleven met een grote diversiteit aan leeftijdsgenoten is belangrijk voor 

alle jeugd. Ontmoeting en samen avonturen beleven zijn essentieel voor de 

ontwikkeling van ieder kind. In de huidige tijd met een jachtig leven en veel 

tijd achter de computer is dit een welkome aanvulling. Maar hier wringt de 

schoen: In het huidige (gemeentelijke) beleid is er helaas weinig aandacht 

voor positief jeugdbeleid en burgers waar het goed mee gaat. 

Specifiek in de gemeente Schiedam is de laatste jaren veel aandacht 

uitgegaan naar de (jeugd)sport. Dit was hard nodig; veel sportclubs hadden 

een slechte huisvesting en was de kwaliteit van de velden onvoldoende. In 

de afgelopen jaren is hier veel in geïnvesteerd, met als gevolg vitale 
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(jeugd)sportverenigingen met uitstekende accommodaties en een 

uitstekende ondersteuning vanuit de gemeente. 

Aandacht voor sport is ook terecht; bewegen en fysieke inspanning zijn voor 

kinderen en jongeren van groot belang. Een van de redenen dat ook in het 

jeugdwerk er veel aandacht is voor fysiek bewegen en motorische 

ontwikkeling van jeugdigen. Qua bewegen doen we soms wel meer dan 

sommige van de sporten, en dat naast de aandacht in het jeugdwerk voor 

(het ontwikkelen van) samenwerking, doorzettingsvermogen, leiderschap, 

sociale houding, belangstelling voor- en kennis van de natuur, het buiten 

bezig zijn en een gezonde ontwikkeling in de meest brede zin van het woord. 

Net als de (jeugd)sport en het buurtwerk zijn de organisaties in het 

jeugdwerk belangrijke partners voor het bouwen aan een gezonde 

bevolking. 

 

Gemeentelijke jeugdbeleid 
Gemeenten zijn in de Jeugdwet aangewezen als de belangrijkste speler rond 

jeugdbeleid. In de afgelopen jaren is veel energie gaan zitten in de grote 

transities en dit blijkt ook uit de recente evaluatie. Door het missen van een 

nadrukkelijke borging in de wet van positief jeugdbeleid en het niet 

opnemen van taken en verantwoordelijkheden op dit gebied, merken onze 

organisaties dat positief jeugdbeleid of de pedagogische civil society in veel 

gemeenten helaas soms onvoldoende of geen aandacht heeft en daarmee 

het kind van de rekening wordt. Dat wat misschien vanzelfsprekend lijkt, 

gaat niet vanzelf. 

Jeugdorganisaties met een landelijke of regionale structuur krijgen van 

daaruit vaak ondersteuning. Maar ook een gemeente kan en moet haar rol 

hierin willen pakken. Een goede lokale ondersteuningsstructuur voor positief 

jeugdbeleid ziet er wat ons betreft als volgt uit: 

• Voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en (buiten)speelruimte, 

zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen en 

buiten te spelen; 
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• Een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële 

middelen, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij via 

bijvoorbeeld een lidmaatschap van jeugdorganisaties; 

• Rekening houden met en erkennen van het vrijwilligerswerk en het 

vrijwillig jeugdwerk als belangrijke speler in het sociale domein. 

• Ondersteunen/financieren van deskundigheidsbevordering van 

vrijwilligers die met jeugd werken; 

• Het ondersteunen bij huisvestingsvraagstukken van organisaties uit het 

jeugdwerk, in de meest brede zin. 

• Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten 

voor jeugd, zodat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun 

eigenlijke taak; 

• Ondersteunen en coördineren van lokale netwerken, zowel tussen 

organisaties met jeugd (jeugdwerk, sport) als met de professionals op dit 

terrein (GGD, CJG, onderwijs) 

Als u, of uw partij, in de komende periode onderhandelt over een 

collegeakkoord, of u als oppositiepartij het akkoord gaat bespreken, vragen 

wij u om aandacht te hebben voor een Positief Jeugdbeleid, uiteraard naast 

het huidige jeugdzorgbeleid.  Voor een gemeente die het jeugdwerk een 

warm hart toedraagt, als belangrijke maatschappelijke partner om de doelen 

van de gemeente rond kinderen en jongeren te behalen en hierin preventief 

te werken, zou het niet misstaan ook een wethouder te benoemen voor het 

jeugdwerk. Net zo als de gemeente al jaren een wethouder voor sport heeft. 

Want waarom wel een wethouder voor sport, maar niet voor het 

vergelijkbare jeugdwerk? 

Nog belangrijker is, voor u als volksvertegenwoordiger, is het inbrengen in, 

of beoordelen van, de hierboven genoemde punten in de plannen van de 

gemeente voor een Positief Jeugdbeleid, zodat (ook) het jeugdwerk de 

noodzakelijke ondersteuning ontvangt. Hierdoor kunnen zij, met hun 

vrijwilligers, zij-aan-zij met o.a. de sport, scholen en het buurtwerk, blijven 

werken aan een gezonde bevolking die niet door hoeft te stromen naar de 

jeugdzorg. 
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Mocht u hierover nog vragen hebben, of met de onderstaande verenigingen 

en clubs nog verder van gedachten willen wisselen, dan staan wij daar altijd 

voor open. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de onderstaande organisaties, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scouting Tono-groep 

drs Richard Spruit 

Voorzitter 

Scouting BvH 

Michel Tobé 

Voorzitter 

Scouting Franciscus 

Lodewijkgroep 

Joost Jansen 

Voorzitter 

Scouting Taizégroep 

Maarten van Duijn 

Voorzitter 

Zeekadetkorps Schiedam 

Fred Kastert 

Secretaris 

CJV Schiedam 

Lianne Melief 

Voorzitter 

Het speeleiland 

Anoralee Cesmeli-Marlin 

Voorzitter 


