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COMMISSIE SAMEN LEVEN   AGENDAPUNT 8 

 

Verzoek voor de commissievergadering van 12 november 2015 

Verzoek van : CDA      

 

Naam onderwerp: Voorstel Social Brokers Ridderkerk.   

 

Aanleiding 

Het formuleren van het integraal jeugdbeleid Ridderkerk. 

 

Omschrijving 

Door de decentralisatie trachten wij in het jeugdbeleid de jeugdhulp dichter bij de burger te 

organiseren, uitgaande van eigen kracht. Twee vormen van preventie spelen daarbij een hoofdrol. 

Enerzijds kan vroeger informeren problemen voorkomen (eigen regie: geen vraag naar 

voorzieningen). Anderzijds kan vroeger signaleren problemen verkleinen (vangnet: 

minder/goedkopere vraag naar voorzieningen) als voorkomen niet mogelijk is. 

De meeste jongeren willen echter zo min mogelijk met de overheid van doen hebben. Zeker als het 

om zoiets stigmatiserend als jeugdhulp gaat. Directe contacten met instanties zijn in principe niet 

"cool". Ouders kunnen afhankelijk van hun kennis  en vertrouwenspositie tot een bepaalde leeftijd als 

tussenpersoon (broker) fungeren. Daarna vallen jongeren in het algemeen terug op andere 

vertrouwenspersonen in hun fysieke of digitale netwerk, die kunnen adviseren of iets "regelen". Deze 

brokers zijn kundige/ervaren mensen (jong of oud) met een sterk sociaal profiel, die voldoening halen 

uit de vrijwillige hulp die zij bieden en de erkenning die ze krijgen.  

Vrijwel iedereen heeft zulke mensen in zijn/haar netwerk. Ze informeren (eigen regie) en signaleren 

(vangnet) en schuwen daarbij directe contacten met hulpverleners juist niet. Sterker nog, ze hebben 

alle baat bij méér actuele informatie en contacten, want daarmee kunnen zij hun netwerk beter 

bedienen. Dankzij smartphone en tablet staan jongeren 24 uur en 7 dagen per week in contact met 

hun netwerk via social media zoals Facebook, Twitter en WhatsApp. De meesten hebben minstens 

100 actieve contacten. Hoe meer contacten hoe meer activiteit en status.  

Jongeren en hun brokers weten elkaar digitaal razendsnel  te vinden, terwijl de overheid daar zeker in 

het preventieve stadium nog nauwelijks in slaagt. Die noodgedwongen relatie begint nu vaak pas als 

ze bij het loket staan om een voorziening aan te vragen en dan is het eigenlijk al (te) laat. Daarom is 

het verstandig om in te spelen op de ontwikkelingen door een kennisnetwerk van Social Brokers 

Ridderkerk in kaart te brengen, te versterken en vergroten om te komen tot een gewenste preventieve 

aanpak (vroeger informeren én vroeger signaleren). 

Ridderkerk kan zich aansluiten bij het (bewezen) systeem van Social Brokers (SB),  deze omarmen, 

uitbreiden en faciliteren met betere informatie en (mobiele) internettechnologie. De brokers vormen 

namelijk de sleutel tot het succes van het natuurlijke (sociale) vangnet.  Zij bieden de kans om de 

gewenste structurele (indirecte) relatie met de Ridderkerkse jeugd op te bouwen. Dankzij een lokaal 

platformonderdeel, een lokale facebookpagina en lokale website profiteren Ridderkerkse Social 
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Brokers niet alleen van de landelijke kennis en ervaring, maar hebben zij ook een specifieke plek 

waarin zij lokale verbindingen versterken en elkaars netwerk benutten. Bovendien wordt door het 

organiseren van het netwerk rondom “hulpvraagje.nl” de directe (anonieme) vraag van jongeren online 

gefaciliteerd en opgelost onder behoud van eigen kracht met kwaliteitsborging door professionals. 

Landelijk zijn nu 15 gemeenten aangesloten bij dit (systeem)netwerk en faciliteren zij de lokale 

projectinzet.  

Op basis van tussentijdse rapportages, evaluaties kan de gemeente desgewenst bijstellen.                 

Punten van monitoren: Jongeren - Ouders - Vangnet - Generalisten - Specialisten.  

Het slagen van de pilot hangt af van welke rol de gemeente pakt. Denk aan de actieve inzet van 

beschikbare communicatiemiddelen en netwerk, het aanleveren van gegevens, het verbinden van het 

CJG, jeugdhulporganisaties, de Jongerenraad, Sport & Welzijn, sportclubs, onderwijs, horeca, 

winkels, lokale media, rolmodellen (lokale helden/voorbeeldfiguren), kerken en moskeeën.  

Hoe meer brokers er zijn, hoe meer Ridderkerkse jongeren worden bereikt en kunnen zij op een 

preventieve manier worden geactiveerd in hun eigen kracht! 

Keuzemogelijkheden: 

 Pilot Social Brokers (algemeen) 

online: lokale website, platform, facebookpagina                                                                   

offline: SB aanjager (1 dag/maand), campagne, service/support, netwerkborrels, rapportage              

Tegenprestatie gemeente: bijdrage € 600 (periode 6 maanden) en faciliteren van 

werk/vergaderplek, partnernetwerk, communicatiekanalen (intern/extern) 

 Pilot Social Brokers + (maatwerk)  

online: lokale website, platform, facebookpagina                                                                     

offline: SB aanjager (1 dag/maand), campagne, service/support, netwerkborrels, rapportage    

SB ondersteuning lokaal project management (1 dagdeel/week)                                                           

borging van de kwaliteit conform concept                                                                                        

lokale postercampagne 

Tegenprestatie gemeente: bijdrage € 7.590 of € 13.830 (keuze aantal uren p.w.) (periode 6 of 12 

maanden) en faciliteren van werk/vergaderplek, partnernetwerk, communicatiekanalen 

(intern/extern) 

Voor informatie bijgaande links  

http://www.slideshare.net/mikkeleenders/social-brokers-presentatie-1 

https://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/praktijkvoorbeelden/925-social-brokers-diverse-gemeenten 

 

 

Doel bespreking / beraad 

Doel is informatie-uitwisseling zodat u allen op de hoogte bent van de betekenis van de pilot Social 

Brokers. Daarnaast willen wij een discussie voeren of dit een pilot is die volgens de meerderheid van 

de commissie een gewenste bijdrage levert aan het door de raad beoogde jeugdbeleid. 

http://www.slideshare.net/mikkeleenders/social-brokers-presentatie-1
https://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/praktijkvoorbeelden/925-social-brokers-diverse-gemeenten

