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1 |  Inleiding 
 

Op 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk het Integraal Jeugdkader “Gewoon 

Opgroeien” (kenmerk 1051835) vastgesteld. Aan de gemeenteraad is toegezegd het Integraal 

Jeugdkader uit te werken in een uitvoeringsprogramma. 

 

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Jeugd “Gewoon Opgroeien”. Het uitvoeringsprogramma (hierna: 

UvP) richt zich niet op de Jeugdhulp, maar op het brede jeugdbeleid van de gemeente Ridderkerk en 

geeft de actiepunten aan voor de periode 2016-2020. Bij het opstellen van het UvP is rekening 

gehouden met de regionale transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017 – 2018 (“Een sprong in de 

toekomst”) en de uitwerking van de resultaatgebieden van het inkooptraject Jeugd van de GR Jeugdhulp 

Rijnmond. Daarnaast sluit het UvP aan bij het “Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2015 – 2018 

Ridderkerk”. Door hier rekening mee te houden is het UvP toekomstbestendig en sluit het aan bij zowel 

de regionale als lokale invulling van het jeugdbeleid.  

 

Met het UvP willen we de gehele doelgroep bereiken en dus niet alleen de jeugdigen met specifieke 

behoefte aan zorg en/of ondersteuning. Het betreft zowel jeugdigen als hun opvoeders. Jeugdigen zijn 

in dit geval kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. In Ridderkerk wonen zo’n 11.000 jongeren van 0 – 23 

jaar. Vanuit de Participatiewet zijn gemeenten echter ook verantwoordelijk voor jongeren tot 27 jaar. In 

de uitwerking van sommige thema’s, zoals bij jongeren en werk, stellen we de leeftijdsgrens van 23 jaar 

daarom minder hard. 

 

Er is voor gekozen om met een concreet programma te werken waarin duidelijke projecten en 

activiteiten zijn opgenomen. Deze activiteiten komen voort uit de 26 ambities van het Integraal 

Jeugdkader. De ambities zijn vervolgens ingedeeld in een aantal thema’s die aansluiten bij de 

transformatie. Onder transformatie verstaan we in dit UvP het “veranderingsproces bij de 

decentralisaties waarbij het vooral gaat om een inhoudelijke vernieuwing binnen het nieuwe stelsel, 

namelijk een andere cultuur en andere werkwijzen tussen burgers, beroepskrachten, instellingen en 

gemeenten” (Movisie, 2014). Dit gebeurt via “andere financiële kaders en met nieuwe 

sturingsvraagstukken rondom beheer en regie. Met ondersteuning en zorg die aansluit bij mensen en 

hun zelforganiserend vermogen en van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’” (BMC Advies, 2016).  

 

In het UvP worden de ambities uit het Integraal Jeugdkader verder uitgewerkt in concrete projecten en 

activiteiten die reeds lopen en nieuwe, toekomstige ideeën en activiteiten voor de realisering van de 

ambities. Om tot deze realisering te komen heeft de gemeente verschillende maatschappelijke partners 

en inwoners geconsulteerd (zoals bijvoorbeeld de opbrengsten van de bijeenkomst van 4 juli 2016). 

Daarnaast heeft ook het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) zijn licht laten schijnen over 

het Integraal Jeugdkader. Zij hebben een aantal adviezen uitgebracht.  
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1.1 Monitoring, evaluatie en doorontwikkeling Uitvoeringsprogramma Jeugd van 
essentieel belang 

Het UvP is opgesteld voor een periode van vier jaar. Dit is een lange periode. Vooral omdat het sociaal 

domein constant in beweging en ontwikkeling is. Het is daarom raadzaam de resultaten uit het UvP te 

monitoren en na anderhalf jaar een evaluatie uit te voeren. Op deze wijze kunnen indien noodzakelijk 

activiteiten/projecten geherprioriteerd worden en waar nodig kunnen nieuwe activiteiten/projecten 

worden toegevoegd. Op deze wijze blijft het UvP een document dat aansluit bij de laatste 

ontwikkelingen binnen het sociale domein.  

 

Monitoring resultaten UvP  

Monitoring van de resultaten is erg belangrijk. In de begroting van Ridderkerk zijn indicatoren benoemd 

die thuishoren bij het domein Maatschappij. Een deel van deze indicatoren zijn wettelijk voorgeschreven 

en moeten, voor het eerst in de programmabegroting 2017, in de begroting en de jaarrekening worden 

opgenomen.  

 

Voor deze indicatoren is het de bedoeling dat binnen de afdeling Maatschappij de informatie wordt 

bijgehouden. Deze informatie is nodig om de indicatoren uit te werken en de verschillen tussen 

begroting en jaarrekening te kunnen analyseren.  

 

Daarnaast is er een aantal indicatoren door de gemeenteraad toegevoegd aan de verplichte indicatoren. 

Deze indicatoren worden gemeten in de burgerpeiling die gehouden wordt in de gemeente Ridderkerk 

(voor een verdere uitleg over en overzicht van alle indicatoren zie bijlage 2). 

1.2 Uitvoeringsprogramma Jeugd onmisbaar bij subsidiering en inkoop vanaf 2018 

In het UvP worden toekomstige activiteiten en projecten benoemd. Dit zijn ontwikkelingen waarmee 

rekening moet worden gehouden bij de inkoop en subsidiering van nieuwe producten vanaf 2018. Deze 

ambities kunnen in de opdrachtformulering meegegeven worden aan de organisaties die in aanmerking 

komen voor subsidie of inkoop. Bij het verstrekken van de opdrachten moeten uiteraard de wetgeving 

en (interne) regels omtrent inkoop en subsidies in acht worden genomen.  

1.3 Verbinding Uitvoeringsprogramma Jeugd met andere beleidsterreinen 

Het UvP “Gewoon Opgroeien” heeft veel verbindingen met ander beleidsterreinen. Er zijn inmiddels 

twee kadernota’s door de raad vastgesteld. Het betreft de kadernota’s: 

 Bewegend Verbinden  - Sportkader 

 Gewoon Meedoen - Welzijnskader 2016 – 2020 

 

Op een aantal punten bestaat er overlap en zal er in de tekst naar (een) ander(e) programma(’s) 

verwezen worden.  
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1.4 Leeswijzer 

Het uitvoeringsprogramma “Gewoon Opgroeien” is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de 

diverse ambities uitgesplitst naar een aantal thema’s. In hoofdstuk 3 worden de bestaande activiteiten 

beschreven die uitgevoerd worden in de gemeente en die voortkomen vanuit de Wet Publieke 

Gezondheid. Deze activiteiten worden reeds gesubsidieerd en o.a. uitgevoerd door het CJG Rijnmond. 

Activiteiten die voortkomen uit de Wet Publieke Gezondheid worden niet uitgebreid beschreven in het 

UvP.  

 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de thema’s omgezet naar een drietal ambitiekaarten. Dit zijn 

kaarten waarin de ambities uit hoofdstuk 2 worden geclusterd en uitgewerkt tot concrete programma’s. 

In totaal zijn er drie ambitiekaarten die aansluiten bij de thema’s die zijn opgesteld. Hoofdstuk 8 geeft 

een beeld van de financiën die de nieuwe projecten en activiteiten met zich meebrengen. Het UvP 

wordt afgesloten met een aantal bijlagen. Deze zijn te vinden in hoofdstuk 8.  
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2 |  Van ambities naar concrete thema’s 

2.1 Ambities Jeugdkader “Gewoon Opgroeien”  

In het Integraal Jeugdkader “Gewoon Opgroeien” zijn 26 ambities geformuleerd. Ambities die gericht 

zijn op het creëren van een positief opvoed- en opgroeiklimaat en gebaseerd op de uitgangspunten van 

een (pedagogische) civil society (zie voor betekenis bijlage 3). Daarnaast sluiten de ambities aan bij één 

van de centrale gedachten uit het coalitieprogramma dat “we geloven in een sterke samenleving en dat 

we uitgaan van de kracht en kennis die in de Ridderkerkse samenleving aanwezig is”.  

 

We hebben de ambities omgezet in een drietal hoofdthema’s namelijk, “Geen zorgen voor morgen”, 

“Gewoon buiten zijn” en “Gewoon zijn wie je bent en leren wat je wil”. De thema’s sluiten aan bij de 

transformatiegedachte, omdat eerst gefocust wordt op preventie en de leefomgeving van de jeugd. In 

de thema’s daarna wordt meer en meer een beroep gedaan op de informele zorg en ondersteuning. 

Hierbij is uitgegaan van preventie, eigen verantwoordelijkheid en het zelforganiserend vermogen van 

jeugdigen en hun omgeving. Er is een belangrijke taak weggelegd voor het voorveld
1
 en de burgers, 

waarbij het belangrijk is dat er een goede verbinding tot stand wordt gebracht tussen de informele en 

formele zorg zoals het wijkteam. Zij zijn de spil tussen het preventieve voorveld en de professionele 

hulpverlening.  

 

Wij zijn er van overtuigd dat door het investeren in de kwaliteit van sociale relaties en door vorm en 

inhoud te geven aan het vertrouwen in de jeugd, we samen verder kunnen komen. Het is niet alleen 

belangrijk de jeugd te ondersteunen, maar ook met hen samen te werken. Met samenwerking komt de 

jeugd verder. Verder op eigen kracht in een sterke pedagogische omgeving waar zij opgroeien en hun 

talenten verder kunnen ontwikkelen. Op deze wijze wil de gemeente Ridderkerk er aan werken dat door 

middel van preventie en hulpverlening en een juiste, veilige leefomgeving de jeugd speelt en ontwikkelt, 

de jeugd leert, de jeugd werkt en dat er oog is voor de toekomst. Een toekomst voor onze jeugd. 

 

De drie hoofdthema’s die hierboven zijn benoemd, worden op de volgende pagina’s schematisch 

weergegeven. Op deze wijze is in een oogopslag te zien waar de verschillende ambities zijn ingedeeld.  

 

 

  

                                                                 
1  Aanbod van voorzieningen waarvoor niet betaald hoeft te worden en die vrij toegankelijk zijn.   
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1. Geen zorgen voor morgen 
 Thema:  Ambities: 

A.  Preventie en 
ondersteuning 

A 1.1 De eigen kracht van de wijk bij het opvoeden en opgroeien (pedagogische 

kracht) is aanwezig. 

A 1.2 De gemeentelijke informatie over opvoedingsondersteuning is eenvoudig 

toegankelijk voor inwoners.  

  A 1.3 Er is een sterk netwerk en samenwerking tussen de informele inzet (geschoolde 

/ getrainde vrijwilligers) en het wijkteam. 

  A 1.4 De gemeente heeft een toereikend aanbod aan opvoedingsondersteuning voor 

alle ouders. 

    

B. Hulpverlening voor 
kwetsbare jonge 
inwoners 

B 1.1 Jonge mantelzorgers zijn in beeld en worden goed ondersteund. 

B 1.2 Voor jeugdigen die emotionele, psychosociale of psychiatrische problemen 

hebben, is er laagdrempelige zorg beschikbaar, zonder wachtlijst. 

  B 1.3 Leden van wijkteams, partners en verenigingen zijn alert op Ridderkerkse 

jeugdigen die eenzaam zijn. Zij
2
 kunnen rekenen op extra aandacht van goed 

opgeleide professionals. 

  B 1.4 Er is zicht op welke wijze de gemeente, samen met MEE en het Veiligheidshuis, 

de preventie van jeugdcriminaliteit voor jeugdigen met een licht verstandelijke 

beperking kan versterken en dit inzicht wordt omgezet in een aanpak. 

    

2. Gewoon buiten zijn 
 Thema:  Ambities: 

  2.1 Jongeren voelen zich thuis en welkom in hun eigen woonomgeving en dragen 

bij aan een goed leefbare omgeving.  

  2.2 In Ridderkerk zijn voldoende eigen plekken voor de jeugd, waar jeugdigen 

elkaar kunnen ontmoeten. 

  2.3 In Ridderkerk ontmoeten verschillende leeftijdsgroepen elkaar binnen de 

wijk/buurt. 

  2.4 Ridderkerk erkent dat jeugdigen elkaar in de buitenruimte willen ontmoeten. 

Ernstige overlast wordt samen met de jeugd opgelost. 

  2.5 Kinderen kunnen zich veilig verplaatsen binnen onze gemeente. Zij kennen de 

verkeersregels en weten hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer.  

 

    

3. Gewoon zijn wie je bent 
en leren wat je wil 

 Thema:  Ambities: 

A. De Jeugd speelt en 
ontwikkelt 

A 3.1 De speelplekken zijn met zorg voor veiligheid en bevordering van de sociale en 

motorische ontwikkeling ingericht. Waar nodig wordt rekening gehouden met 

(fysieke) beperkingen. 

  A 3.2 De speelplekken zijn gericht op de verschillende leeftijdsgroepen in de wijk. 

  A 3.3 Er worden meer “op maat”-activiteiten in de buurt georganiseerd (sport, spel, 

muziek) op bijv. schoolpleinen. 

  A 3.4 Jeugdigen worden gestimuleerd en geactiveerd om deel te nemen aan 

sportieve en/of culturele activiteiten. 

  A 3.5 Er vinden regelmatig toegankelijke activiteiten in Ridderkerk plaats die het 

stimuleren van talentontwikkeling van jeugdigen tot doel hebben. 

  A 3.6 Sport- en vrijetijdsvoorzieningen zijn ook voor jeugdigen die opgroeien in 

armoede toegankelijk. 

 

                                                                 
2  Met “zij” worden hier eenzame jongeren bedoeld.  
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 Thema:  Ambities: 

B. De jeugd leert  B 3.1 De doorgaande leer- en zorglijn van voor- naar vroegschool is in Ridderkerk 

gerealiseerd 

    

C. De jeugd werkt C 3.1 Jongeren zijn aan het werk, zitten op school of nemen deel aan een traject 

daartoe. 

  C 3.2 Er is inzicht in de wijze waarop het aanbod arbeidsmarkt-/beroepen- en 

schoolloopbaanoriëntatie versterkt moet worden. 

 
 

  

D. Verkenning   
toekomstige 
(onderwijs)- 
Voorzieningen 

D 3.1 Samen met onze partners komen we tot een gedeelde visie over een mogelijke 

realisering van een integraal kindcentrum, de toegevoegde waarde daarvan ten 

opzichte van de huidige Brede Scholen en geplaatst in de Ridderkerkse situatie. 

D 3.2 Indien er behoefte is aan het aanbod Brede School voor jeugdigen in het 

voortgezet onderwijs, zal hier een aanbod voor worden gecreëerd. 

  D 3.3 Bij ver- en nieuwbouwprojecten zullen de behoeften van onderwijs, 

kinderopvang, welzijn en andere maatschappelijke partijen aan elkaar 

gekoppeld worden waar dat mogelijk is. 

  D 3.4 Jeugdigen kunnen via sociale media meedoen met het maken van beleid door 

de gemeente 
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2.2 Van tekentafel naar keukentafel 

In paragraaf 2.1 zijn de 26 ambities die de gemeente Ridderkerk heeft opgesteld, onderverdeeld in een 

drietal hoofdthema’s. Dit is in onderstaande afbeelding schematisch weergegeven. Te zien is hoe de drie 

hoofdthema’s bijdragen aan een klimaat waarin kinderen en jeugdigen uiteindelijk “Gewoon” kunnen 

“Opgroeien”.  
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3 |  Beschrijving voortzetting huidige projecten vanuit basistakenpakket 
WPG 

 

De Wet Publieke Gezondheid 

Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) verantwoordelijk voor de organisatie 

van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
3
. De JGZ uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de te 

leveren zorg en bepaalt dus in eerste instantie hoe de JGZ inhoudelijk wordt uitgevoerd. Uiteraard doen 

zij dit met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de van toepassing 

zijnde professionele richtlijnen. Daarnaast bestaat er voor de gemeenten de mogelijkheid om in het 

kader van de nieuwe Jeugdwet, meer verbinding te zoeken tussen de (preventief werkende) JGZ en de 

jeugdhulp. De Jeugdwet heeft immers als uitgangspunt meer in te zetten op preventie en eigen kracht 

van de jeugdige en zijn/haar omgeving. In de gemeente Ridderkerk wordt uitvoering gegeven aan de 

Wet Publieke Gezondheid door onder andere het CJG Rijnmond. In het kader van de Wet Publieke 

Gezondheid nemen we al veel producten af van het CJG Rijnmond. Ook veel andere maatschappelijke 

partners, zoals MEE Rotterdam, Pameijer en Vivenz Maatschappelijke Dienstverlening, zijn betrokken bij 

de uitvoering van taken vanuit de WPG.  

 

Productomschrijving vanuit basistakenpakket door maatschappelijke partners Ridderkerk 

Het JGZ-aanbod is wettelijk vastgelegd in het Besluit Publieke Gezondheid (BPG). Sinds 1 januari 2015 is 

er een nieuw BPG vastgesteld. Hierin is het verschil tussen een maatwerk- aanbod en uniform-aanbod 

vervallen. Het uitgangspunt is nu dat alle kinderen in Nederland hetzelfde pakket krijgen aangeboden 

via het Basispakket JGZ en dat het maatwerk aanbod onder de Jeugdwet valt.  

 

Er is echter wel flexibiliteit in de uitvoering van het basisaanbod mogelijk: de jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen bieden in beginsel aan alle kinderen in Nederland alle zorg uit het 

Basistakenpakket (BTP) aan. Zij zijn echter vrij om - samen met de ouder - te besluiten dat bepaalde 

elementen niet worden uitgevoerd, of op een andere manier worden uitgevoerd. Een voorbeeld is een 

contact via de mail /e-consult. Hierdoor is het mogelijk om voor elk kind samen met de ouders een 

uniek, bij dit kind passend, pad uit te stippelen. Zo is maatwerk mogelijk tot op het niveau van het 

individuele kind en zijn omgeving. De activiteiten die in het BTP vallen zijn vooral gericht op preventie. 

Dat betekent dat JGZ gaat over alle vragen, voorlichting en ondersteuning vóórdat er zich problemen 

hebben voorgedaan bij het kind en zijn omgeving: 

 Als er vragen zijn over beginnende (opvoed)problematiek en de JGZ schat in dit met enkele 

gesprekken te kunnen verhelpen, dan valt ook dat binnen het Basispakket JGZ. Dit wordt de korte 

lichte opvoed- en opgroeiondersteuning genoemd; 

 Als dit niet met enkele gesprekken is te verhelpen en er problemen worden gesignaleerd 

waarvoor  meer nodig is dan lichte ondersteuning, voorlichting en advies, wordt er doorverwezen 

naar interventie en curatief gerichte hulp zoals tweede lijn specialisten. Er wordt vanuit de JGZ ook 

samengewerkt met de professionals vanuit het wijkteam. Vanuit de Jeugdwet heeft de jeugdarts de 

mogelijkheid om kinderen door te verwijzen naar tweedelijns zorg. 

                                                                 
3  Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen  0 en 18 jaar. Doel  van de JGZ is het 

bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen 
van 0-18 jaar, zowel individueel als op populatieniveau. De JGZ voert voor alle kinderen preventieve screeningen uit: 
lichamelijk, cognitief en psychosociaal. JGZ vervult zo een belangrijke rol in vroegsignalering van risico’s, korte 
interventies en doorverwijzing.  
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Divers aanbod van producten uit JGZ basispakket 

Hieronder volgt een korte beschrijving wat maatschappelijke partners uitvoeren voor de gemeente 

Ridderkerk. Deze beschrijvingen worden niet meegenomen bij het invullen van de productkaarten in het 

vervolg van het UvP. Deze lijst is ook niet uitputtend omdat veel producten beschreven staan in de 

diverse productenboeken van aanbieders.  

 

St. CJG Rijnmond is de uitvoerder van de JGZ in Ridderkerk en biedt een basispakket aan taken aan met 

daarbij een keuze om nog aanvullende producten te financieren. Momenteel financiert de gemeente 

Ridderkerk de volgende producten vanuit het aanvullend preventief pakket van St. CJG Rijnmond: Home-

Start, Pedagoog Ridderkerk, Het Opvoedpunt, Themabijeenkomst “Spelen en bewegen met je baby”, 

Lactatiespreekuur, Zorg coördinator voorscholen, Prenatale Zorg (Prenataal huisbezoek) en diverse 

Thema- en voorlichtingsbijeenkomsten.  

 

Het overige aanbod wordt geleverd door diverse andere maatschappelijke partners. Een greep uit het 

aanbod zal benoemd worden. Het aanbod in de wijkteams van Ridderkerk bestaat uit de inzet van 

Algemeen Maatschappelijk Werk ((AMW) richt zich op hulpvragen en voorkomen zwaardere zorg), 

Bureau Sociaal Raadslieden ((BSR) richt zich op gezinnen met o.a. financiële problemen) en Reset 

Begeleiding (inzet m.b.t. o.a. hulp bij opvoeding en gezinsproblemen). 

 

In de wijkteams is een Jeugd- en Gezinscoach werkzaam die zich o.a. richt op Opvoedings- en 

opgroeivraagstukken van ouders en de uitvoering van het programma ‘Pak je Kans’ (een 

samenwerkingsverband van de politie en FlexusJeugdplein, dat zich richt op jeugdigen die in aanraking 

komen met de politie en lichte vergrijpen plegen of signaal gedrag laten zien). 

 

Daarnaast is er expertise in of via de wijkteams aanwezig die o.a. bestaat uit de inzet van 

cliëntondersteuning aan kwetsbare burgers van Ridderkerk met een beperking, Jeugd-GGZ, 

crisisdienstverlening, uitvoering van Integrale Vroeghulp en het beschikbaar stellen van kennis en 

ondersteuning op het gebied van licht verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH) en autisme spectrum stoornissen (ASS). 

 

Veel van de genoemde producten sluiten aan bij Ambitiekaart 1 “Geen zorgen voor morgen” en hebben 

vooral betrekking op preventie, vroegsignalering en een sluitend netwerk gericht op o.a. kwetsbare 

jongeren. De genoemde producten worden niet meer uitgebreid beschreven in het vervolg van dit UvP.  
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4 |  Ambitiekaart 1 | Geen zorgen voor morgen 
 

Ambitiekaart 1 sluit aan op de eerste actielijn
4
 uit de Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017-

2018. Deze actielijn is gericht op een sterk voorveld voor jeugdigen en hun ouders met daarbij aandacht 

voor preventie en laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning. In Ridderkerk gaan we uit van de 

eigen kracht en kwaliteiten van jeugdigen en hun ouders. Elke ouder en ieder kind beschikt over 

talenten en kwaliteiten, die zoveel mogelijk ontdekt en ontplooid worden. De opvoeding en 

ontwikkeling van jeugdigen is vanzelfsprekend primair een taak van ouders; zij zijn verantwoordelijk 

voor het bieden van een stabiele, stimulerende thuisbasis. Niet alleen ouders en opvoeders zijn van 

invloed op de pedagogische kwaliteit in de omgeving van jeugdigen, maar alle mede-opvoeders. In het 

bijzonder professionals en vrijwilligers die actief zijn bij algemene jeugdvoorzieningen (zoals scholen, 

kinderopvang, peutergroepen, buitenschoolse opvang, jongerenwerk en bij sport-, cultuur- en 

vrijwilligersorganisaties). Een goed samenspel is dus vereist en kan er uiteindelijk voor zorgen dat er een 

sluitend, pedagogisch netwerk ontstaat.  

 

Een netwerk van preventie is van groot belang. Door inzet op preventie worden belemmeringen in de 

ontwikkeling van een jeugdige zoveel mogelijk voorkomen. Daar waar zich bedreigingen of problemen 

voordoen, moet dit zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden en moet de hulp/ondersteuning zo snel, 

passend, tijdig en laagdrempelig mogelijk ingezet worden. Samenwerking tussen betrokken partijen is in 

dit kader erg belangrijk. Ambitiekaart 1 richt zich hierop. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk uitgegaan 

van een gebiedsgerichte aanpak.  

 

A. Preventie en ondersteuning  
 

Ambities: 

A 1.1 De eigen kracht van de wijk bij het opvoeden en opgroeien (pedagogische kracht) is 
aanwezig. 

A 1.2 De gemeentelijke informatie over opvoedingsondersteuning is eenvoudig toegankelijk voor 
inwoners.  

A 1.3 Er is een sterk netwerk en samenwerking tussen de informele inzet (geschoolde / getrainde 
vrijwilligers) en het wijkteam. 

A 1.4 De gemeente heeft een toereikend aanbod aan opvoedingsondersteuning voor alle ouders. 

 

Kerndoel: 

Jeugdigen in Ridderkerk groeien kansrijk en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en naar 

vermogen participeren in de samenleving. Waar mogelijk, gewenst en noodzakelijk wordt extra, 

laagdrempelige hulp en ondersteuning op maat geboden aan diegenen die dat nodig hebben. 

 

                                                                 
4  Lokale infrastructuur: spil van de transformatie 
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Aanpak: 

Ambitie A1.1: Eigen kracht van de wijk 
Wat willen we 
bereiken? 

Een sterk wijknetwerk waar laagdrempelige ondersteuning en informatie wordt geboden 
aan de jeugdigen en/of hun gezinnen die dat nodig hebben. 

 

Project / activiteit Sociale Netwerk Strategieën  
Omschrijving De werkwijze Sociale Netwerk Strategieën gaat uit van de eigen kracht van de inwoner en 

zijn omgeving. De kracht om beslissingen te nemen, plannen te maken, en deze plannen 
samen uit te voeren. In het leven van cliënten zijn professionele hulpverleners passanten. 
Hierdoor bieden zij geen echte continuïteit. Familie en vrienden zijn vaak langer met 
elkaar verbonden en staan dichter bij de cliënt. 
 

Activiteiten De werkwijze Sociale Netwerk Strategieën richt zich op het samenwerken met het sociale 
netwerk van een volwassene, een kind of een gezin. Dit netwerk kan bestaan uit 
familieleden, vrienden, buren, collega’s of bijvoorbeeld de trainer van de sportclub. Het 
doel van Sociale Netwerk Strategieën is dat de cliënt samen met zijn familie en sociaal 
netwerk een plan voor de toekomst maakt, waarmee antwoorden komen op zijn vragen. 
Om dit uit te voeren gebruikt MEE verschillende middelen en methodieken (zoals: 
netwerkkaart volwassenen en jongeren, familienetwerkberaad, hee gast, wie kan er iets 
voor jou betekenen? Etc.). 
 

Uitvoering door MEE Rotterdam 
 

Mogelijke partners Wijkteam 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Gezondheidsnota “Positieve Gezondheidszorg in Ridderkerk 2014-2018” 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Netwerkversterking is een onderdeel van de cliëntondersteuning, dat onder de 
dienstverlening van MEE Rotterdam Rijnmond valt.  
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Werken vanuit eigen kracht en het netwerk 
Omschrijving Ondersteuning en hulpverlening van het wijkteam geschiedt vanuit eigen kracht en het 

inzetten van het netwerk. 
 

Activiteiten Het werken vanuit eigen kracht van cliënten / gezinnen en het aanspreken van het 
netwerk zit verweven in de werkwijze van de wijkteams. Het goed uitvoeren van deze 
werkwijze vraagt veel tijdsinvestering van de wijkteams.  
 

Uitvoering door Wijkteam 
 

Mogelijke partners Medewerkers wijkteam 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Gezondheidsnota “Positieve Gezondheidszorg in Ridderkerk 2014-2018” 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 
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Project / activiteit Werken vanuit eigen kracht en het netwerk 
Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Geschiedt vanuit de reguliere inzet fte in wijkteams. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Doorontwikkeling aanbod Sport en Welzijn (SenW) 
Omschrijving Soms geven cliënten / gezinnen aan geen netwerk te hebben of niet te weten hoe zij hun 

netwerk kunnen betrekken.  In netwerkvorming en het betrekken van het netwerk 
kunnen de wijkteam medewerkers en zeker ook welzijnsprofessionals een rol spelen.  
 

Activiteiten Activiteiten zijn casusafhankelijk. 
 

Uitvoering door SenW 
 

Mogelijke partners Informeel (familie en vrienden) en formeel netwerk (organisaties, kerken, sportclubs 
etc.).  
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Gezondheidsnota “Positieve Gezondheidszorg in Ridderkerk 2014-2018” 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Geschiedt vanuit de reguliere inzet fte in wijkteams. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Uitvoering 0-meting huidig aanbod welzijnsvoorzieningen 
Omschrijving Uitvoering door de gemeente van een 0-meting of het huidige aanbod van preventieve- 

en welzijnsvoorzieningen in iedere wijk passend bij de samenstelling van de wijk (i.h.k.v. 
gebiedsgericht werken) en uitvoering van de evaluatie aanpak jeugdproblematiek in 
Ridderkerk. 
 

Activiteiten Er wordt nagegaan of de activiteiten nog voldoen aan de vraag en of er behoefte is aan 
nieuwe, andere activiteiten. Hiervoor worden de volgende signalen en middelen gebruikt 
en ingezet: 

 Vierjaarlijkse GGD Jeugdgezondheidsmonitor die in 2020 weer wordt gepubliceerd 

 Signalen uit het wijkteam 

 Signalen vanuit het voorveld 

 Opbrengsten van de netwerkbijeenkomsten (zie ambitie A1.3 “organisatie van 
netwerkbijeenkomsten”) 

 Samen met de wijkregisseurs van Ridderkerk zal een analyse uitgevoerd gaan worden 
van de voorzieningen voor de Jeugd. Hierbij zal vraaggericht gewerkt gaan worden en 
wordt de Jeugd betrokken. 

 Uitvoering evaluatie aanpak jeugdproblematiek rondom plaatsen waar jongeren 
elkaar ontmoeten zowel binnen als buiten. Naast jongeren worden ouders en 
inwoners nadrukkelijk betrokken om de jeugdoverlast te beperken, tolerantie en 
verdraagzaamheid zijn aandachtspunten.  

 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk, Leefbaarheidsteam, BEKE, wijkregisseurs, Jongerenraad 
Ridderkerk 
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Project / activiteit Uitvoering 0-meting huidig aanbod welzijnsvoorzieningen 
Mogelijke partners Wijkteam, SenW, GGD, St. CJG Rijnmond, leefbaarheidsteams, vrijwilligersorganisaties, 

scholen, kerken, verenigingen, huisartsen, wijkverpleegkundigen, 
woningbouwvereniging, etc.  
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Voor een dergelijk onderzoek zal personele capaciteit binnen de organisatie vrijgemaakt 
moeten worden. Zie hiervoor o.a. ambitie A1.3 beter vormgeven signaleringsfunctie door 
inzet welzijnsregisseur (pagina 18). 
 
Er kan ook voor gekozen worden om het onderzoek door externen uit te laten voeren. 
Indicatieve kosten hiervan zijn €15.000.   
 

Besluitvorming Er dient nog besluitvorming plaats te vinden 
 

 

Ambities A1.2 & A1.4: Toegankelijke opvoedinformatie en licht preventieve ondersteuning aan 
ouders 
Wat willen we 
bereiken?  

Aanbieden van licht preventieve ondersteuning en laagdrempelige en toegankelijke 
informatie en voorlichting over opvoeden en opgroeien aan ouders. 

 

Project / activiteit Online aandacht voor opvoeden en opgroeien 
Omschrijving Vandaag de dag zijn online platformen, apps etc. niet meer weg te denken uit ons 

dagelijkse leven. Het is dan ook van belang hierop aan te sluiten om zo een steeds 
grotere groep burgers te bereiken met eigentijdse middelen.  
 

Activiteiten Onderzoek door de gemeente i.s.m. St. CJG Rijnmond naar hoe aandacht besteed kan 
worden aan de begeleiding van ouders bij problemen en vragen over sociale media 
door kinderen en betrekken van kinderen hierbij via sociale media-kanalen. 
 
Onderzoek hoe de website van het CJG Ridderkerk breder benut kan worden dan nu 
het geval is m.b.t. opvoeding. Momenteel staat er alleen informatie op vanuit het CJG 
Rijnmond, maar er kan ook voor gekozen worden dat andere maatschappelijke 
partners (bijv. het onderwijs) aansluiten bij de informatievoorziening (bijvoorbeeld 
over opvoeden en opgroeien van kinderen). 
 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk 
 

Mogelijke partners St. CJG Rijnmond, Wijkteam 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 € 1.500 euro voor opdrachtverstrekking onderzoek aan St. CJG Rijnmond. 
 

Besluitvorming Er dient nog besluitvorming plaats te vinden 
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Project / activiteit Coachingpoint0180 
Omschrijving Het bieden van open, eerlijke, eenvoudige, diverse maar vooral praktische vormen van 

ondersteuning.  
 

Activiteiten Coachingpoint0180 wordt uitgevoerd in zowel de fysieke wereld als in de digitale en 
richt zich op het geven van een luisterend oor en het geven van informatie en advies op 
enkelvoudige vragen.  
 
Per leefgebied komen er concrete voorstellen voor interventies, actieplannen en 
realistische doelen. Het coachingstraject is altijd kort maar intensief van aard (3 tot 6 
maanden) waarbij de ontwikkelingsvraag van de jongere centraal staat. 
 

Uitvoering door SenW 
 

Mogelijke partners St. CJG Rijnmond, Onderwijs, Wijkteam 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Aandacht voor ouders uit andere culturen 
Omschrijving Inventarisatie door de gemeente hoe extra aandacht besteed kan worden aan het 

bereiken van ouders uit andere culturen bij vragen over en/of behoefte aan 
opvoedondersteuning via bijv. sleutelfiguren / vertrouwenspersonen. 
 

Activiteiten Inventarisatie of “Themis Opvoedcursus - Voor moeders uit niet-westerse 
migrantengroepen” aansluit bij de behoefte vanuit de Ridderkerkse samenleving. 
 
Themis is een opvoedcursus voor moeders uit migrantengroepen. De interventie 
bestaat uit tien groepsbijeenkomsten en zeven bezoeken aan maatschappelijke 
organisaties, waaronder speelotheek en scholen. Doel is de moeders vertrouwd te 
maken met kennis en opvattingen over opvoeding in Nederland en om hen adequate 
opvoedingsvaardigheden aan te leren. Daarnaast leren zij instituties kennen die 
belangrijk zijn bij de opvoeding. 
 
**Het is van belang om een bredere scope te hebben. Er zijn tal van opvoedcursussen 
voor niet westerse migrantengroepen.  
 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk 
 

Mogelijke partners St. CJG Rijnmond, Wijkteam, Stichting Vluchtelingenwerk 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 
 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 
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Project / activiteit Aandacht voor ouders uit andere culturen 
 € 2500 voor de gehele interventie, inclusief alle beschrijvingen en materialen (die 

digitaal beschikbaar worden gesteld) en; inclusief vier supervisie-bijeenkomsten van elk 
een dagdeel. De supervisie vindt plaats voor en tijdens de uitvoering van de cursus.  
 
Na inkoop van de cursus kan de organisatie met behulp van het implementatieprotocol 
en de handleiding de cursus zelfstandig uitvoeren, waarbij bij eerste uitvoering 
supervisie inclusief en verplicht is, zodat de kwaliteit van de interventie geborgd wordt.  
 
Desgewenst kan aanvullend supervisie voor de docenten worden ingekocht à € 500 per 
dagdeel. 
 

Besluitvorming Er dient nog besluitvorming plaats te vinden 
 

 

Ambitie A1.3: Optimaliseren verbinding formele en informele zorg 
Wat willen we 
bereiken?  

Een goede samenwerking en het leggen van verbinding tussen het wijkteam, 
vrijwilligers, welzijnsorganisaties en het voorveld (bij opvoed- en opgroeiproblemen). 

 

Project / activiteit Beter vormgeven signaleringsfunctie door inzet welzijnsregisseur 
Omschrijving De gemeente gaat bekijken hoe er meer aansluiting van de formele met de informele 

hulp en ondersteuning georganiseerd kan worden. Op deze wijze willen we ervoor 
zorgen dat het netwerk sluitend wordt. Dit willen we gaan doen door het aanstellen 
van een welzijnsregisseur. De welzijnsregisseur zou de aanjager moeten worden.  
 

Activiteiten Activiteiten bestaan uit: 

 aanstellen van een welzijnsregisseur als aanjager van o.a. het 
uitvoeringsprogramma Jeugd “Gewoon Opgroeien” 

 bekendheid wijkteam en de JGZ bij het voorveld (zoals onderwijs, 
sportverenigingen etc.) en informele zorg vergroten door de inzet van de 
welzijnsregisseur en zorgen dat het voorveld weet waar signalen naar toe kunnen. 
Vooral het onderwijs is hierbij een uitermate belangrijke partner. Elk kind volgt 
namelijk onderwijs en onderwijsprofessionals zijn bij uitstek degenen die vragen en 
problemen tijdig kunnen signaleren en contact kunnen opnemen met de JGZ en/of 
de professionals van het wijkteam.  

 de welzijnsregisseur inzetten als vaste contactpersoon voor onderwijs, sport, 
vrijwilligersorganisaties etc.  

 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk 
 

Mogelijke partners St. CJG Rijnmond, sportverenigingen, Onderwijs, vrijwilligersorganisatie, wijkteam, 
leefbaarheidsteam 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Kosten zullen bestaan uit bestaande personele inzet bij de gemeente. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
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Project / activiteit Organisatie van netwerkbijeenkomsten  
Omschrijving De gemeente organiseert jaarlijks samen met het wijkteam netwerkbijeenkomsten 

waarbij steeds een ander thema aan bod komt. 
 

Activiteiten Het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Signalering en Samenwerking staan steeds 
centraal. Zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, vrijwilligers maar ook het voorveld 
(verenigingen, scholen, kerken, huisarts etc.) worden uitgenodigd.  
 
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a. eenzaamheid, opvoeding, 
echtscheiding, vergunninghouders en mantelzorg.  
**(Zie voor een uitgebreidere beschrijving Ambitiekaart 1 uitvoeringsprogramma 
Welzijn “Gewoon Meedoen”). 
 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk, Wijkteam 
 

Mogelijke partners CJG Rijnmond, Onderwijs, Buurtbewoners, Politie, jongerenwerk, aanbieders van hulp 
en ondersteuning en andere relevante maatschappelijke partners 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Er worden middelen vrijgemaakt binnen de begroting van Welzijn en Zorg (WMO) 
2017-2020. 
 
De totale kosten per jaar zijn  € 5.000,00. 
 

Besluitvorming Er dient nog besluitvorming plaats te vinden 
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B. Hulpverlening voor kwetsbare jonge inwoners  
 

Ambities: 

B 1.1 Jonge mantelzorgers zijn in beeld en worden goed ondersteund. 

B 1.2 Voor jeugdigen die emotionele, psychosociale of psychiatrische problemen hebben, is er 
laagdrempelige zorg beschikbaar, zonder wachtlijst. 

B 1.3 Leden van wijkteams, partners en verenigingen zijn alert op Ridderkerkse jeugdigen die eenzaam zijn. 
Zij kunnen rekenen op extra aandacht van goed opgeleide professionals. 

B 1.4 Er is zicht op welke wijze de gemeente, samen met MEE en het Veiligheidshuis, de preventie van 
jeugdcriminaliteit voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking kan versterken en dit inzicht 
wordt omgezet in een aanpak. 

 

Kerndoel 

We willen dat alle jongeren kunnen meedoen in de maatschappij, ook de kwetsbare jonge inwoners. Er 

is extra aandacht voor de ondersteuning van deze doelgroep. 

 

Aanpak 

Ambitie B1.1: Ondersteuning op maat  
Wat willen we 
bereiken?  

Dat jonge mantelzorgers
5
 worden herkend, begeleid en ondersteund, afgestemd op 

hun behoeften en mogelijkheden, zodat zij op kunnen groeien zonder dat mantelzorg 
de persoonlijke ontwikkeling schaadt.  

 

Project / activiteit Mantelzorgondersteuning  
Omschrijving Mantelzorgondersteuning door Karaat Mantelzorg (SenW). 

 

Activiteiten Continuering ondersteuning jonge mantelzorgers door Karaat Mantelzorg met daarbij 
aandacht voor het vinden, versterken, verlichten en verbinden van jonge 
mantelzorgers. Zo worden o.a. de mogelijkheden tot een Fundag* onderzocht door 
Karaat Mantelzorg. Dit doen zij in samenwerking met andere partners zoals 
jongerenwerkers, combinatiefunctionarissen, St. CJG Rijnmond, scholen etc. Daarnaast 
wordt er gekeken en onderzocht of er een respijtarrangement, E-learning etc. aan jonge 
mantelzorgers geboden kan worden. Op dit moment krijgen jonge mantelzorgers een 
RidderkerkPas en Bioscoopbon. 
 
*Bij een Fundag worden jonge mantelzorgers op een leuke manier in het zonnetje gezet. 

 

Uitvoering door SenW 
 

Mogelijke partners Onderwijs, combinatiefunctionarissen, Jongerenwerk, Leefbaarheidsteam, St. CJG 
Rijnmond, Vivenz 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 

                                                                 
5  Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of 

gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. 
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Ambitie B1.2 Aandacht voor jongeren met psychische problemen 
Wat willen we 
bereiken?  

Het aanbieden van een (aanvullend) specifiek, laagdrempelig (ondersteunings)aanbod 
voor jongeren met emotionele, psychosociale en psychiatrische problemen. Speciale 
aandacht gaat hierbij uit naar een aanbod voor jongeren met suïcidale gedachten. 

 

Project / activiteit Pilot Youth Café  
Omschrijving Start van pilot Youth Café in 2017.  

 

Activiteiten Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren met een geestelijke problematiek te lang 
onopgemerkt kunnen doorlopen Samen met ketenpartners wordt in 2017 onderzocht 
of het Youth Café (een laagdrempelige ontmoetingsplek waar jongeren via een vrije en 
ontspannen inloop contact kunnen maken met hulpverlening) een voorziening is die 
van meerwaarde is. 
 
De zorgketen is de belangrijkste samenwerkingsvorm in deze doelstelling. Er wordt met 
coaching preventief gewerkt ten opzichte van het wijkteam of het jeugdpreventieteam 
(JPT). Maar ook curatief binnen het plan van de casusregisseur. Als er curatief gewerkt 
wordt, is er een plan van aanpak dat is goedgekeurd door de casusregisseur en in het 
wijkteam. Er wordt doelgericht gewerkt naar resultaten en deze worden terug 
gekoppeld in een tussen -en eindevaluatie over de resultaten die geboekt worden.  
 
Het voorlichtingsprogramma moet aansluiten op de Ridderkerkse actualiteit. In 
samenspraak met de partners (bijv. J&O-, en jeugd-GGZ-aanbieders) worden jaarlijks de 
actuele thema’s bepaald. Samen wordt vervolgens een programma gemaakt voor dat 
jaar waarbij in de aanpak de doelgroep die bereikt moet worden centraal staat. 
 

Uitvoering door SenW 
 

Mogelijke partners St. CJG Rijnmond, Onderwijs, Wijkteam, Politie 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 Regionale Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017 - 2018 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Aanvraag van subsidietraject ZonMw “Gewoon Bijzonder” 
Omschrijving Het programma “Gewoon Bijzonder” stelt geld beschikbaar om gemeenten te 

ondersteunen om samen met een universiteit, hogeschool, regionale (academische) 
werkplaats of andere onderzoeksinstelling kortdurend, praktijkgericht onderzoek te 
doen dat aansluit bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid en praktijk én bijdraagt 
aan betere herkenning van en zorg en ondersteuning aan jonge LVB-ers (Jongeren met 
een Licht Verstandelijke Beperking). 
 

Activiteiten Activiteiten bestaan uit het toepassen van interventies die streven om LVB’ers, net 
zoals alle andere burgers, zoveel mogelijk te laten participeren in onze samenleving. 
Met ruimte voor eigen regie, verantwoordelijkheid en zelforganisatie, maar ook met 
ondersteuning en zorg die enerzijds de zelfstandigheid faciliteert en versterkt en 
anderzijds bijdraagt aan het voorkomen van problemen. 
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Project / activiteit Aanvraag van subsidietraject ZonMw “Gewoon Bijzonder” 
Uitvoering door Gemeente Ridderkerk 

 

Mogelijke partners MEE Rotterdam, sportverenigingen, welzijnsorganisaties 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Regionale Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017 - 2018 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Kosten zullen bestaan uit bestaande personele inzet bij de gemeente om de subsidie 
aan te vragen. 
 

Besluitvorming Er dient nog besluitvorming plaats te vinden 
 

 

 

Ambitie B1.3 Aandacht voor eenzame jongeren 
Wat willen we 
bereiken?  

Extra aandacht besteden aan (kwetsbare) jongeren in de groepen 7 en 8 en jonge 
pubers van VO 1 en 2 en eenzaamheid onder jongeren in Ridderkerk bestrijden.  

 

Project / activiteit Social Brokers (Ridderkerk) 
Omschrijving Jongeren stappen met een kleine vraag of een beginnend probleem eerder naar 

iemand uit zijn of haar omgeving dan naar een onbekende professional. Vaak weten ze 
de weg niet te vinden of vinden ze het gewoon niet ‘cool’. Social Brokers (familieleden, 
buren, vrienden, sportcoaches, rijinstructeurs, leraren) zijn oprecht, denken niet vanuit 
labels of indicaties en vervullen samen hun onmisbare maatschappelijke rol. Gelukkig 
staan veel mensen (jong en oud) nu al klaar om de jongeren in hun omgeving te helpen 
met kleine vragen of (beginnende) problemen. Door het bewustzijn te vergroten wordt 
het mogelijk gemaakt dat jongeren goed op weg geholpen kunnen worden en jongeren 
geholpen worden als het nog overwegend goed gaat. 
 
Bewustwording en bedanken 
Social Brokers zorgt voor meer erkenning van een (vaak onbewuste) rol van de mensen 
die op natuurlijke wijze al klaar staan voor de jeugd. Bijna iedereen is in feite een Social 
Broker, al is lang niet iedereen zich daarvan bewust. Social Brokers brengt daar 
verandering in, want het natuurlijke vangnet is belangrijker dan ooit. Social Brokers 
gaat om het bedanken en daardoor versterken van elkaars onderlinge bereidheid om 
elkaar te helpen (solidariteit). 
 

Activiteiten Social Brokers richt zich op preventie bij jeugd. Voorkomen van onnodige (psychische) 
problemen, eenzaamheid of polarisatie in de samenleving door het versterken van het 
natuurlijke vangnet (van zgn. ‘Social Brokers’) rondom jeugd. 
In vier stappen naar een actiever vangnet rondom jeugd: 

 Stap 1: Bewustwording (80% van de doelgroep) 
Bewust zijn van de waardevolle rol voor jeugd geeft een directe impuls aan het 
vangnet. 

 Stap 2: Herkenning en erkenning (40% van de doelgroep) 
Herkennen en erkennen van jouw Broker en jouw Brokers-rol voor anderen 
stimuleert onderlinge hulp en solidariteit.  

 Stap 3: Versterking (20% van de doelgroep) 
Inspiratie, kennisdeling (anekdotes, vraag/antwoord, leuke/handige info) en korte 
lijntjes met Brokers en professionals vergroot de kans op succesvolle hulp. In de 
‘wisdom of the crowd’ zit veel waarde verscholen. 
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Project / activiteit Social Brokers (Ridderkerk) 
 Stap 4: Doorverwijzing (1% van de doelgroep) 

Via een krachtenbundeling in een ‘virtueel team’ van generalistische professionals 
kunnen we gezamenlijk vroegtijdig informeren, signaleren en doorverwijzen indien 
écht nodig. Dat is hulpverlenen in het allereerste stadium. 

 

Uitvoering door Social Brokers 

 

Mogelijke partners Gemeente Ridderkerk, St. CJG Rijnmond, SenW 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 Regionale Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017 - 2018 

Financiering / 

cofinanciering 
Bestaande subsidie Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Draaien van een pilot: 
Pilot Social Brokers in Ridderkerk: 
Periode februari 2017 – juli 2017 (zes maanden): ca. € 750 
 
Verschillende opties in de uitvoering: 
Ondersteunende aanjager social brokers Ridderkerk 
Periode februari 2017 – januari 2018 (twaalf maanden): ca. € 17.000 
 
Ondersteunende aanjager social brokers Ridderkerk 
Periode februari 2017 – januari 2020 (zesendertig maanden): ca. € 47.000 
 
Ondersteunende of uitvoerende aanjager social brokers Ridderkerk 
Periode februari 2017 – januari 2018 (twaalf maanden): ca. € 32.000 
 
Ondersteunende of uitvoerende aanjager social brokers Ridderkerk 
Periode februari 2017 – januari 2020 (zesendertig maanden): ca. € 93.000 
 
Uitvoerende aanjager social brokers Ridderkerk 
Periode februari 2017 – januari 2018 (twaalf maanden): ca. € 62.000 
 

Besluitvorming Er dient nog besluitvorming plaats te vinden 
 

 

Ambitie B1.4 Aandacht voor bestrijding jeugdcriminaliteit 
Wat willen we 
bereiken?  

Jeugdoverlast en –criminaliteit bestrijden in de gemeente Ridderkerk. 

 

Project / activiteit Bureau Halt en Pak je Kans 
Omschrijving Bureau Halt wordt ingezet als er aantoonbaar een strafbaar feit is gepleegd (diefstal, 

vernieling, leerplicht, vechtpartij, etc). Het doel is op het creëren van schuldbewustzijn 
en inzicht geven op het effect van de acties op de benadeelde partij. 
 
Pak je Kans is een traject in de vrijwillige hulpverlening wat ingezet kan worden bij 
jongeren die lichte strafbare feiten en/of signaal gedrag vertonen. Het doel is om de 
onderliggende / achterliggende oorzaak aan te pakken en zo herhaling te voorkomen.  
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Project / activiteit Bureau Halt en Pak je Kans 
Activiteiten Jongeren tussen de 12 tot 18 jaar komen, na het plegen van een strafbaar feit, onder 

bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Halt-straf. Soms is er een reden 
waarom jongeren over de schreef gaan. Halt kijkt dan naar wat er nog  speelt. Tijdens 
de Halt-straf onderzoekt de Halt-medewerker of er sprake is van achterliggende 
problematiek. Dit gebeurt aan de hand van een landelijk ontwikkelde en erkende 
signaleringslijst. Halt biedt zelf geen hulpverlening.   
 
Als blijkt dat extra hulp en ondersteuning nodig is, dan wordt Pak Je Kans ingezet. Pak 
Je Kans is een samenwerkingsverband van de politie en FlexusJeugdplein, en is een 
inhoudelijke aanvulling op het traject dat bij Halt al is gestart en werkt 
laagdrempeligheid, dicht bij de jongere, in zijn of haar omgeving, levert maatwerk en 
werkt lik-op-stuk. 
 

Uitvoering door Bureau Halt en FlexusJeugdplein 
 

Mogelijke partners Politie, Veilig Thuis, wijkteam en de ketenregisseur Jeugd en Veiligheid 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Regionale Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017 - 2018 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 “Pak je Kans” wordt gefinancierd vanuit de Jeugdhulpgelden volgens de Jeugdwet.  
Halt wordt uit regionale middelen gefinancierd.  

Besluitvorming Niet van toepassing 
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5 |  Ambitiekaart 2 | Gewoon buiten zijn  
 

Ambitiekaart 2 is gericht op een leefbare woonomgeving. Jeugdigen hebben behoefte aan degelijke 

speelvoorzieningen. Voor een optimale ontwikkeling van een jeugdige is een stabiele, veilige omgeving 

nodig. Daarnaast verdient de jeugd een volwaardige plek in de Ridderkerkse samenleving. We willen dat 

de jeugdige actief deelneemt aan de samenleving en opgroeit tot een zelfredzame, actieve en betrokken 

burger. Dit alles binnen een voor de jeugd leefbare, veilige omgeving.  

 

Ambities: 

2.1 Jongeren voelen zich thuis en welkom in hun eigen woonomgeving en dragen bij aan een 
goed leefbare omgeving 

2.2 In Ridderkerk zijn voldoende eigen plekken voor de jeugd, waar jeugdigen elkaar kunnen 
ontmoeten. 

2.3 In Ridderkerk ontmoeten verschillende leeftijdsgroepen elkaar binnen de wijk/buurt. 

2.4 Ridderkerk erkent dat jeugdigen elkaar in de buitenruimte willen ontmoeten. Ernstige 
overlast wordt samen met de jeugd opgelost. 

2.5 Kinderen kunnen zich veilig verplaatsen binnen onze gemeente. Zij kennen de verkeersregels 
en weten hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. 

 

Kerndoel 

Jongeren voelen zich thuis en welkom in hun eigen woonomgeving en dragen bij aan een veilige, goed 

leefbare omgeving.  

 

Aanpak 

Ambitie 2.1: Een leefbare woonomgeving voor de jeugd 
Wat willen we 
bereiken?  

Het creëren van een stabiele, veilige omgeving ten behoeve van een optimale 
ontwikkeling van de jeugd. 

 

Project / activiteit Ontmoetingsplekken in iedere wijk 
Omschrijving In Ridderkerk faciliteren we ontmoetingsplekken in iedere wijk voor jongeren. Er 

wordt niet gewerkt traditioneel vanuit één locatie. Naast ontmoetingsplaatsen als 
sozen, worden geschikte (gemeentelijke) accommodaties dichtbij jongeren in de 
buurt gebruikt. Te denken valt aan sportverenigingen, scholen, gymzalen, pleintjes, 
zwembad de Fakkel, de Loods, de bibliotheek of het theater.  
 

Activiteiten Jongeren zelf activiteiten vormgeven en worden gestimuleerd een bijdrage te leveren 
aan o.a. activiteiten, beheer, toezicht, horeca en schoonmaak. Voorbeelden zijn de 
soos in Bolnes en het Jeugdhome bij VV Rijsoord, welke grotendeels door de jongeren 
zelf worden georganiseerd. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
Ridderkerkse infrastructuur en faciliteiten én de kracht van de jongeren zelf. De 
jongerenwerkers hebben hierbij een coachende en begeleidende rol. Naast het 
zelfstandig organiseren van activiteiten voor zichzelf worden jongeren ook 
gestimuleerd om activiteiten te organiseren voor andere doelgroepen en de buurt 
met als doel ontmoeting te realiseren. 
 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk, SenW 
 

Mogelijke partners Sportverenigingen in Ridderkerk, buurtbewoners  
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 
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Project / activiteit Ontmoetingsplekken in iedere wijk 
Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Inzet van Wijkinterventies  
Omschrijving Wijkinterventies (zoals de buurtlunch, buurtent, burendag, etc.) worden 

georganiseerd om ontmoeting mogelijk te maken. De filosofie is dat vanuit 
ontmoeting en kennis over elkaar, wederzijds begrip ontstaat. Het kennen van je 
buren en buurtgenoten leidt tot verdraagzaamheid en één stap verder naar 
samenredzaamheid: zorgen voor elkaar in de buurt. Een sterk wijknetwerk voorkomt 
isolatie en eenzaamheid en verhoogt het gevoel van welzijn van de buurtbewoner.  
 

Activiteiten In de samenwerking met het jongerenwerk richten we ons specifiek op de 
intergenerationele vraagstukken: gerichte jong en oud activiteiten. We motiveren en 
stimuleren jongeren om activiteiten te organiseren voor de buurt. De insteek is over 
en weer leren van elkaar en begrip krijgen voor elkaar en iets met elkaar 
ondernemen. Dit zijn evenementen waarin ook jongeren hun talenten kunnen laten 
zien aan hun buurtgenoten. 
  

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk, SenW 
 

Mogelijke partners Sportverenigingen in Ridderkerk, buurtbewoners,  
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
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Project / activiteit Inzet Leefbaarheidsteam Ridderkerk als spil samenwerking  
Omschrijving Het leefbaarheidsteam Ridderkerk is de spil in het bevorderen van de samenwerking 

met verschillende partijen met betrekking tot de leefomgeving van jongeren.  
 

Activiteiten Faciliteren van ontmoetingen door jong en oud bijeen te brengen ter bevordering van 
wederzijds begrip, versterking van de sociale banden en daarmee uiteindelijk de 
leefbaarheid binnen Ridderkerk. Activiteiten bestaan uit: 

 6 wekelijks overleg Leefbaarheidsteams met o.a. aandacht voor speelbeleid, 
activiteiten voor jongeren en jeugdoverlast 

 Met jongeren, bewoners en partners bespreken welke wensen er bij jongeren zijn 
om elkaar te ontmoeten en hoe dit in de wijk is te realiseren. 

 Kinderen en ouders betrekken bij de inrichting van speelterreinen, trapveldjes etc. 

 6 wekelijks overleg met jongerenwerk en politie over overlastgevende jeugd. 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk, Leefbaarheidsteam 
 
*In Ridderkerk is er bijna in iedere wijk sprake van een leefbaarheidsteam. In totaal 
zijn er zes teams actief in Ridderkerk 
 

Mogelijke partners Jongerenraad, jongerenverenigingen, (sport)verenigingen, onderwijs 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Kosten zullen bestaan uit bestaande personele inzet bij de gemeente. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Ambities 2.2, 2.3 & 2.4: Genoeg ontmoetingsplekken voor de jeugd, maar overlast bestrijden 
Wat willen we 
bereiken?  

Het creëren van ontmoetingsplekken (binnen en buiten). Daarnaast inzet om samen 
mét de jongeren en hun ouders en buurtbewoners jongerenoverlast bestrijden.  

 

Project / activiteit Toekomstvisie De Loods Ridderkerk  
Omschrijving De Loods is het cultureel jongerencentrum van Ridderkerk.  

 

Activiteiten In verband met de ontwikkelingen van de Loods in 2016 is het met het oog op de 
toekomst belangrijk een visie te ontwerpen over welke plaats De Loods in zou moeten 
nemen binnen de Ridderkerkse samenleving. Daarnaast is het hierbij belangrijk te 
beschrijven welke functie de Loods zou kunnen vervullen voor jongeren in Ridderkerk. 
 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk, SenW 
 

Mogelijke partners Jongerenraad Ridderkerk (JRR), jongeren 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 Integraal Accommodatieplan Ridderkerk 
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Project / activiteit Toekomstvisie De Loods Ridderkerk  
Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Kosten zullen bestaan uit bestaande personele inzet bij de gemeente.  
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Voortzetting Ambulant Jongerenwerk  
Omschrijving Samen met partners binnen de veiligheidsketen wordt bepaald welke inzet van 

jongerenwerk nodig is. De jeugd wordt hierbij actief opgezocht. Hierbij worden niet 
alleen regelmatig risicolocaties opgezocht, maar ook de juiste plaatsen waar de jeugd 
aanwezig is.  
 

Activiteiten Vanuit een positieve basis wordt een open en eerlijke relatie aangegaan met 
jongeren. Zo wordt vertrouwen opgebouwd en kan het gedrag van jongeren 
beïnvloed worden. Ook persoonlijk- en groepsgedrag wordt bestudeerd. De nadruk 
ligt op positief gedrag en toekomstkansen en hoe dat te bereiken. Maar jongeren 
worden net zo goed aangesproken op ongewenst gedrag en de gevolgen daarvan.  
 
Relevante bevindingen, opgedaan tijdens de contacten met de jongeren, worden 
vastgelegd via de JIK-

 
en shortlistmethode (BEKE). De informatie in JIK en uit BEKE 

geven snel en eenvoudig inzicht in mogelijk hinderlijk gedrag en overlast, maar ook in 
de beste ontwikkelkansen van individuele jongeren en groepen. Met deze kennis en 
knowhow kunnen er gerichte plannen van aanpak per jongere of groep jongeren 
worden opgesteld, niet alleen vanuit zorgen, maar ook vooral vanuit mogelijkheden 
en talenten. 
 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk, SenW 
 

Mogelijke partners Onderwijs, Jongerenraad Ridderkerk, Sportverenigingen 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
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Ambities 2.5: Een veilige omgeving voor de jeugd 
Wat willen we 
bereiken?  

 Kinderen kunnen zich veilig verplaatsen binnen onze gemeente. Zij kennen de 
verkeersregels en weten hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer.  

 

Project / activiteit Verkeerseducatie jeugdigen  
Omschrijving Voortzetting en uitbreiding van huidige activiteiten op het gebied van 

verkeerseducatie. 
 

Activiteiten Activiteiten bestaan uit: 

 Theoretische en praktische verkeerslessen voor kinderen in het basisonderwijs 
(bijvoorbeeld: School op Seef). 

 Verkeerseducatie voor leerlingen van het voortgezet onderwijs gericht op het 
gedrag.  

 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk 
 

Mogelijke partners Onderwijs 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe Middelen 

 Bestaande middelen hiervoor zijn € 7500,-. Voor uitbreiding van de activiteiten is een 
extra bijdrage van € 2500,- gewenst.  

Besluitvorming Er zal mogelijk nog nadere besluitvorming moeten plaatsvinden. 
 

 

Project / activiteit Project School – Thuis routes  
Omschrijving Verbeteren van de school – thuis routes 

 

Activiteiten Activiteiten bestaan uit: 

 Voortzetten lokale aanpak fietsveiligheid Ridderkerk 

 Het oplossen van knelpunten, die door de scholen worden aangegeven op school 
– thuis routes. 
 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk 
 

Mogelijke partners Onderwijs 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Lokale Aanpak Fietsveiligheid 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe Middelen 

 Voor de lokale aanpak fietsveiligheid zijn financiële middelen beschikbaar. 
Voor het oplossen van knelpunten op de school – thuisroutes is structureel jaarlijks 
een budget van € 25.000,- noodzakelijk.  

Besluitvorming Er zal mogelijk nog nadere besluitvorming moeten plaatsvinden. 
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6 |  Ambitiekaart 3 | Gewoon zijn wie je bent en leren wat je wil 
 

Ambitiekaart 3 richt zich op de ontwikkeling en participatie van jongeren in de gemeente Ridderkerk. 

Uitgangspunt is dat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen in de buitenruimte, maar ook op school 

en daarbuiten. Hierbij is het van belang dat een jongere naar school gaat of aan het werk is. Jongeren 

die extra hulp of ondersteuning nodig hebben ontvangen deze om bijvoorbeeld toe geleidt te worden 

naar werk en/of naar school.  

 

Niet alleen werk en school zijn belangrijk voor de ontwikkeling, ook een veilige en uitdagende 

buitenruimte is voor jongeren van belang bij de ontwikkeling. De gemeente wil jongeren hierbij 

ondersteunen door rekening te houden met de verschillende leeftijdsgroepen in gemeente en in de 

wijk. Daarnaast is het creëren van een toereikend aanbod op het gebied van sport en cultuur een 

belangrijk speerpunt van de gemeente. Het doel is dan ook om uiteindelijk samen met de jeugd voor 

oplossingen en naar uitdagingen te zoeken.  

 

 

 

 

 

A. De jeugd speelt en ontwikkelt 
 

Ambities: 

A 3.1 De speelplekken zijn met zorg voor veiligheid en bevordering van de sociale en motorische 
ontwikkeling ingericht. Waar nodig wordt rekening gehouden met (fysieke) beperkingen. 

A 3.2 De speelplekken zijn gericht op de verschillende leeftijdsgroepen in de wijk. 
A 3.3 Er worden meer “op maat”-activiteiten in de buurt georganiseerd (sport, spel, muziek) op bijv. 

schoolpleinen. 
A 3.4 Jeugdigen worden gestimuleerd en geactiveerd om deel te nemen aan sportieve en/of culturele 

activiteiten. 
A 3.5 Er vinden regelmatig toegankelijke activiteiten in Ridderkerk plaats die het stimuleren van 

talentontwikkeling van jeugdigen tot doel hebben. 
A 3.6 Sport- en vrijetijdsvoorzieningen zijn ook voor jeugdigen die opgroeien in armoede toegankelijk. 

 

Kerndoel 

Jongeren in Ridderkerk groeien op tot gezonde, zelfredzame volwassenen die op volwaardige wijze deel 

kunnen nemen aan de samenleving, waarbij zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, talenten ontplooien, 

sociale vaardigheden opdoen en plezier hebben. 

 

Veel ambities binnen ambitiekaart 3 hebben raakvlakken met het Uitvoeringprogramma Sport 

“Bewegend Verbinden”. Activiteiten zullen daarom niet uitgebreid beschreven worden, omdat 

deze al benoemd staan in het Uitvoeringsprogramma Sport. 
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Aanpak 

Ambitie A3.1 & A3.2: Veilig spelen en ontwikkelen voor iedereen 
Wat willen we 
bereiken?  

Het bevorderen van buiten spelen waarbij aandacht is voor veiligheid, 
toegankelijkheid, gezondheid en ontmoeting. 

 

Project / activiteit Toegankelijke speelplekken voor iedereen  
Omschrijving Onderzoek naar speelplekvoorzieningen in Ridderkerk en de doorontwikkeling 

daarvan waarbij aandacht is voor de toegankelijkheid van alle kinderen en natuurlijk 
(buiten) spelen. 
 

Activiteiten Activiteiten bestaan uit: 

 Openstellen van schoolpleinen; inmiddels 5 gerealiseerd. Koppeling aan groene 
schoolpleinen voor wat betreft nieuw open te stellen schoolpleinen 

 Uitvoering motie 2015-66 “Toegankelijke speelplekken”:  
Onderzoek naar de toegankelijkheid van speelplekken in Ridderkerk voor kinderen 
met een beperking 

 Natuurlijk spelen Reijerpark; jaarlijks evenement organiseren voor 
basisschoolleerlingen. 

 Groene schoolpleinen; er zijn 6 scholen die interesse hebben. 

 Toegankelijke speelplekken; bij aanleg en vervangingen wordt dit aspect altijd 
beoordeeld en meegenomen. 

 Bewegwijzering (hard)looproutes: e.e.a. in overleg met Top2000 en SenW.  

 Het plaatsen van trimtoestellen binnen de gemeente. 
 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk 
 

Mogelijke partners SenW, Leefbaarheidsteam, wijkregisseurs, (spelende) kinderen en hun ouders 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 Evaluatie Uitvoeringsplan Speelruimten Ridderkerk 

 Nota Positieve gezondheidszorg in Ridderkerk 2014 – 2018 (“spelen en 
ontwikkelen voor iedereen”) 

 Natuurlijk spelen Reijerpark 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Financiering komt voort uit programmabegroting waar middelen vrijgemaakt zullen 
worden voor de uitvoering van genoemde projecten. 
 
Daarnaast worden sommige projecten gefinancierd uit bestaande middelen 
Uitvoeringsplan Speelruimten Ridderkerk en exploitatie budget onderhoud 
speelplaatsen/ speeltoestellen (o.a. speelplekkenbeleid).  
 

Besluitvorming Er dient nog besluitvorming plaats te vinden 
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Ambitie A3.3, A3.4 & A3.5: Bevorderen sportieve en culturele activiteiten ‘op maat’ en in de buurt 
voor iedereen 
Wat willen we 
bereiken?  

Het creëren van een ‘op maat’ aanbod van sportieve en culturele activiteiten voor alle 
jongeren

6
 in de buurt en die talentontwikkeling en bevordering gezondheid van 

jeugdigen tot doel hebben. 

 

Project / activiteit Talent0180 
Omschrijving Programma waar meerdere organisaties (o.a. combinatiefunctionaris, Brede School 

en het leerbedrijf) binnen SenW zich bezighouden. Het principe is dat iedereen 
binnen de leeftijdsgroep met interesse of behoefte aan ontwikkeling terecht kan 
binnen dit project.  
 

Activiteiten Het inzetten van een talentcoach: 
Het principe is dat iedereen binnen de leeftijdsgroep met interesse of behoefte aan 
ontwikkeling mee kan doen. Er wordt gebouwd aan een netwerk waarin talenten 
ontwikkeld kunnen worden. De jongerenwerker die talentcoach is, zorgt dat vraag en 
aanbod van jongeren gekoppeld worden aan de sociale infrastructuur van onder 
andere de wijk, ondernemers, onderwijs, sport– en cultuurverenigingen, etc.  
 
De talentcoach wordt vanuit het jongerenwerk (via SenW) ingezet omdat deze 
persoon zowel de kennis en de contacten met jongeren heeft en daarnaast op wijk en 
stedelijk niveau het netwerk van partners kan koppelen. De talencoach registreert de 
talenten in het Jongeren in Kaart-programma (JIK) om zo goede matches te kunnen 
maken. 
 
Allereerst wordt gezorgd dat talenten elkaar vinden in jongerenscenes. Jongeren met 
dezelfde interesses worden gekoppeld, in de hoop dat ze elkaar verder helpen. We 
geloven namelijk dat jongeren vooral in groepen hun identiteit vormen. Door 
ondersteuning te bieden worden de groepen verder geholpen. Dat kan door 
accommodaties ter beschikking te stellen, of expertise in te roepen op het gebied 
waarop jongeren zich willen ontwikkelen. 
 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk, SenW 
 

Mogelijke partners Onderwijs, Sportverenigingen 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 Nota Cultuureducatie in de breedte; uitgangspunten, kaders en scenario’s 
gemeente Ridderkerk 

 Nota Positieve gezondheidszorg in Ridderkerk 2014 – 2018 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

 

 

 

                                                                 
6  Met alle jongeren bedoelen we ook jongeren met een (fysieke) beperking. We richten ons hier op een inclusieve  

samenleving met toegang voor iedereen. 
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Project / activiteit Bewegen in de Brede School 
Omschrijving De Brede School Ridderkerk verzorgt in alle Ridderkerkse wijken een wijkgericht 

programma waar sport een onderdeel van uitmaakt. Dit beweegprogramma maakt 
mogelijk dat basisschoolleerlingen de gelegenheid hebben om laagdrempelig met 
verschillende sporten kennis te maken.  
 
Veel Ridderkerkse beweegaanbieders (zowel verenigingen als commerciële 
aanbieders) zijn inmiddels al aangesloten bij de brede netwerken in de wijken en 
leveren hun bijdrage aan de verschillende programma’s. De 
combinatiefunctionarissen zijn hierin de linkin pin. Zij verbinden als coördinator van 
de Brede Scholen de partijen in de wijk en zetten bewegen in als middel voor 
wijkgerichte vraagstukken. 
 

Activiteiten Activiteiten bestaan uit: 

 Het ontdekken van talenten; 

 Het ontwikkelen van talenten; 

 Het toeleiden naar structureel aanbod. 
 
Daarnaast is er een kennismakingsaanbod voor jongeren. 
 

Uitvoering door Brede School Ridderkerk, SenW, Sport- en beweegaanbieders, Onderwijs  
 

Mogelijke partners N.v.t. 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Beleidsplan Ridderkerk Wmo 2015 – 2018 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 Nota Cultuureducatie in de breedte; uitgangspunten, kaders en scenario’s 
gemeente Ridderkerk 

 Nota Positieve gezondheidszorg in Ridderkerk 2014 – 2018 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW en Brede School Ridderkerk. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Wijkgerichte Combinatiefunctionarissen 
Omschrijving Combinatiefunctionarissen werken wijkgericht. Doel daarbij is om zoveel mogelijk 

mensen in die wijken te stimuleren om te gaan bewegen. Bij een wijkgericht aanbod 
speelt daarnaast ook het sociale component een rol. Door samen activiteiten te 
organiseren en deel te nemen wordt sociale cohesie vergroot. Zo kunnen sport- en 
beweegactiviteiten ingezet worden om burgers te stimuleren een actievere rol in de 
wijk te vervullen en onderling contact wordt bevorderd. 
 

Activiteiten De combinatiefunctionaris heeft een stimulerende, verbindende en coachende rol om 
een duurzaam, vraaggericht programma in de wijk te realiseren. Streven is om 
buurtbewoners of beweegaanbieders zelfstandig activiteiten voort te laten zetten. De 
eigen kracht van de wijk en haar zelf organiserend vermogen staat centraal. 
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Project / activiteit Wijkgerichte Combinatiefunctionarissen 
Eén van de activiteiten is buurtprogramma: door een breed netwerk en stevige 
samenwerkingsrelaties met bewoners, organisaties, verenigingen en ondernemers 
wordt op integrale en doelmatige wijze gewerkt aan een laagdrempelig 
beweegprogramma in de wijk om bewoners die nog niet bewegen, aan het bewegen 
te krijgen. Hierbij zullen de voorzieningen als pleintjes en parken in de wijk optimaal 
benut worden. 

Uitvoering door SenW 
 

Mogelijke partners Bewoners, Buurtorganisaties, Sport- en Beweegaanbieders, Leefbaarheidsteam 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 Nota Positieve gezondheidszorg in Ridderkerk 2014 – 2018 

 Beleidsplan Ridderkerk Wmo 2015 – 2018 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Stichting Cultuur Educatie 
Omschrijving Aanbieden van cultuureducatie binnen en na schooltijd. Leerlingen en cursisten 

worden in hun creativiteit gestimuleerd. Dit heeft een positieve invloed op de 
algemene ontwikkeling. 
 

Activiteiten Activiteiten bestaan uit: 

 samenspel; 

 muziekeducatie in groepsverband; 

 concerten (kinderenboekenweek, nieuwjaarsconcert, kinderkunstroute); 

 uitvoering examenprogramma kunstvakken voor vmbo basis en kader;  

 100 leerlingen krijgen voor 30 klokuren aan cultuureducatie met als thema: de 
zeven zonden. 

 

Uitvoering door Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid 

 

Mogelijke partners Lokale kunstenaars, zzp’ers 

 

Duur project 

 
2017 2018 2019 2020 

Samenhang 

programmabegroting/ 

Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Integraal Sportkader Bewegend Verbinden  

 Nota Cultuureducatie in de breedte; uitgangspunten, kaders en scenario’s 

gemeente Ridderkerk 

Financiering / 

cofinanciering 

Bestaande 

subsidie/middelen 
Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Worden betaald uit bestaande middelen ten behoeve van Cultuureducatie. 

 

Besluitvorming Niet van toepassing 



 

 Uitvoeringsprogramma Jeugd “Gewoon Opgroeien”       |     Pagina 34 van 56 

Project / activiteit Building Arts 
Omschrijving Aanbieden van cultuureducatie na schooltijd. Leerlingen en cursisten worden in de 

creativiteit gestimuleerd. Dit heeft een positieve invloed op de algemene 
ontwikkeling. Leerlingen worden begeleid in zelfontplooiing. Theater wordt gebruikt 
als middel om een doelgroep te begeleiden in hun ontwikkeling. Het doel van dit 
traject is daarmee educatief van aard. 
 

Activiteiten Projecten: 

 Unicef Kinderrechten Filmfestival (Jan – Mei) 

 Theater Educatief Traject: ‘Joris en de Draak’ (Mrt – Juli) 

 Theater Educatief Traject: ‘Meisje met de zwavelstokjes’ (Sep – Dec) 

 ‘Samen Alleen’ * (Sep – Dec) 
* Theaterproject met ouderen en jongeren over eenzaamheid 
 
Reguliere theaterlessen (in totaal 37 lessen, tot de zomer 20 en tot kerstvakantie 17): 
Doelgroep:         
2 t/m 4 jaar, 4 t/m 6 jaar, 6 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar   
*De invulling van vrijdag moet nog volgen, hierin kunnen doelgroepen gedoubleerd 
worden, totaal kan dus afwijken van uiteindelijke aantal lessen.. 
 
Combinatielessen: 
Theatercombi 1-6   6 t/m 9 jaar (6 presentaties) 
Theatercombi 1-6  10 t/m 12 jaar (6 presentaties) 
Theatercombi 1-6  16+ (6 presentaties) 
 
Workshops: 
Van januari tot juli 8 workshops, van elk ± 4 lessen 
• Workshop Muziek, Film, Dans en Theater 
 
Van september tot december 
• Workshop Beeldend, Architectuur, Literatuur en Fotografie 
 
Performances 
2 voorstellingen ingekocht en 3 voorstellingen als resultaat uit Projects + 1 
presentatieweek als resultaat uit Education 
 

Uitvoering door Building Arts 
 

Mogelijke partners Onderwijs, gemeente Ridderkerk, SenW 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 Nota Cultuureducatie in de breedte; uitgangspunten, kaders en scenario’s 
gemeente Ridderkerk 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Financiering vindt plaats uit subsidieregeling Innovatie, Preventie en 
Maatschappelijke Initiatieven Ridderkerk. 
 

Besluitvorming Er dient nog besluitvorming plaats te vinden 
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Ambitie A3.6: Extra aandacht sport- en vrijetijdsvoorzieningen voor jeugdigen die opgroeien in 
armoede 
Wat willen we 
bereiken?  

Het verminderen van belemmeringen voor jeugdigen bij deelname aan sport- en 
vrijetijdsvoorzieningen als gevolg van armoede en genereren van meer bekendheid 
bestaande voorzieningen voor deze doelgroep. 

 

Project / activiteit Ridderkerkpas  
Omschrijving Pas voor minima met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. 

 

Activiteiten Maatschappelijke participatie en kindpakket. 
 

Uitvoering door Touch of Didix, SenW 
 

Mogelijke partners Hema, , Alternate, Sport 2000 en diverse (sport)verenigingen 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Beleidsplan Ridderkerk Wmo 2015 – 2018 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 Nota Positieve gezondheidszorg in Ridderkerk 2014 – 2018 

 Nota “Armoedebestrijding in het sociale domein” 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaand budget voor het minimabeleid.  
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Verordening Meedoen 
Omschrijving Bevorderen van ‘Meedoen’ op het gebied van sporten voor burgers met een laag 

inkomen met als doel het voorkomen van sociale uitsluiting en het bevorderen van de 
gezondheid. 
 

Activiteiten Activiteiten bestaan uit: 

 Organiseren van activiteiten en actief onder de aandacht brengen bij minima;  

 Bevorderen van deelname aan sport door het organiseren van leeftijdsgerichte 
activiteiten, de minima uitnodigen voor deze acties; 

 Speciale aandacht voor kinderen die leven in gezinnen met een laag inkomen, 
activiteiten organiseren in schoolvakanties, uitnodigen om deel te nemen aan een 
sport; 

 Activiteiten organiseren voor kinderen tot 4 jaar die leven in een gezin met een 
laag inkomen; deze leeftijdsgroep valt niet onder de verordening Meedoen;  

 Via RidderkerkPas bieden van betaalbare zwemles zodat alle kinderen in 
Ridderkerk een zwemdiploma kunnen halen. 

 

Uitvoering door (Via) Ridderkerkpas, SenW 
 

Mogelijke partners SenW voor de uitvoering van sportactiviteiten en als verbinder Ridderkerkpas 
Kledingbank en Foodcompany voor het benaderen van minima. 
  

 
Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 
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Project / activiteit Verordening Meedoen 
Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Verordening Meedoen Ridderkerk 2017  

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 Nota “Armoedebestrijding in het sociale domein” 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaand budget voor het minimabeleid. 
 
*In 2017 komt er extra budget beschikbaar voor kinderen van minima, voor 
Ridderkerk ongeveer € 190.000. Hier moet nog beleid voor ontwikkeld worden, de 
activiteiten die hierboven genoemd zijn passen daar goed bij 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
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B. De jeugd leert 
 

Ambities: 

B3.1 De doorgaande leer- en zorglijn van voor- naar vroegschool is in Ridderkerk gerealiseerd 

 

Kerndoel 

Een samenleving waarin kinderen met een geconstateerde achterstand in ontwikkeling, zich in een 

doorgaande lijn binnen de infrastructuur in het vrijetijdsdomein optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Aanpak 

Ambitie B3.1: Een doorgaande leer- en zorglijn van voor- naar vroegschool 
Wat willen we 
bereiken?  

Inzetten op een doorgaande zorg- en leerlijn van voor- naar vroegschool en een 
goede verbinding tussen onderwijs en jeugd tot stand brengen. Kinderen moeten zich 
hierbij kunnen ontwikkelen en ontplooien in een vertrouwde en veilige omgeving, 
zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Hierbij is het belangrijk dat de 
ontwikkelingskansen voor kinderen van 2 – 6 jaar met een dreigende achterstand 
vergroot worden door middel van een sluitend netwerk en een doorgaande leer- en 
zorglijn van voor- naar vroegschool. 

 

Project / activiteit Uitvoering OAB door LEA-partners 
Omschrijving 
 

De gemeente Ridderkerk ontvangt geoormerkte rijksgelden voor het aanpakken van 
onderwijsachterstanden en heeft de wettelijke plicht deze gelden en de kwaliteit van 
de educatie te verantwoorden. Op een stapsgewijze en gestructureerde wijze wordt 
met de LEA-partners een nieuw OAB-beleid geschreven. 
 

Activiteiten Ontwerp van nieuw OAB-beleid. Uitvoering hiervan door: 

 Werkgroep doorgaande leer- en zorglijn en resultaten; 

 Werkgroep bereik en toeleiding; 

 Werkgroep ouderbetrokkenheid; 

 Werkgroep kwaliteitszorg. 
 

Uitvoering door LEA-partners: Gemeente Ridderkerk, kinderopvang, onderwijs, St. CJG Rijnmond, 
logopedisten, Brede School, SenW 
 

Mogelijke partners Voortgezet Onderwijs 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 VVE- en OAB-beleid gemeente Ridderkerk 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt gefinancierd vanuit middelen OAB Rijksbudget. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
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Project / activiteit Ouderbetrokkenheid project 
Omschrijving Het planmatig betrekken van ouders bij de ontwikkeling van het kind, adviseren op de 

keuzemogelijkheden om ontwikkeling te stimuleren en verbinden naar partijen met 
een aanbod in het maatschappelijk middenveld. 
 

Activiteiten In 2017 start een nieuw project in Ridderkerk in het kader van ouderbetrokkenheid. 
Dit project is een pilot vanuit de werkgroep ouderbetrokkenheid, gerealiseerd vanuit 
het onderwijsachterstandenbeleid. De volgende activiteiten worden hierbij 
ondernomen: 

 Betrekken van ouders: alle ouders van een kind met een VVE indicatie worden 
middels een gesprek over de ontwikkelingsmogelijkheden in Ridderkerk voor hun 
kind geïnformeerd.  

 Ouders worden geïnformeerd en zij conformeren zich aan een planmatig traject 
waarbij ouderbetrokkenheid en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen 
Ridderkerk in een individueel traject met kansen en mogelijkheden worden 
besproken. 

 Ouders krijgen informatie en advies waarmee zij de beste keuze kunnen maken 
voor de ontwikkeling van hun kind. Na een jaar wordt voor ieder adviestraject een 
klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders. 

 Van de relevante partners in het netwerk is op wijkniveau inzichtelijk welk aanbod 
er is, wat toepasbaar is om ontwikkeling van kinderen van 2 tot 6 jaar te 
stimuleren.  

 

Uitvoering door SenW 
 

Mogelijke partners Onderwijs, kinderopvang, St. CJG Rijnmond 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 VVE- en OAB-beleid gemeente Ridderkerk 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

  Wordt gefinancierd vanuit middelen OAB Rijksbudget. 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
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C. De jeugd werkt 
 

Ambities: 

C 3.1 Jongeren zijn aan het werk, zitten op school of nemen deel aan een traject daartoe. 
C 3.2 Er is inzicht in de wijze waarop het aanbod arbeidsmarkt-/beroepen- en schoolloopbaanoriëntatie versterkt 

moet worden. 
 

Kerndoel 

Jongeren in Ridderkerk groeien op tot gezonde, zelfredzame volwassenen die op volwaardige wijze deel 

kunnen nemen aan de samenleving. 

 

Aanpak 

Ambitie C3.1 & C3.2: Jongeren op school en aan het werk 
Wat willen we 
bereiken?  

Ervoor zorgen dat jongeren
7
 naar school gaan of aan het werk zijn en dat zij hun 

opleiding succesvol afronden waarbij aandacht is voor versterking van beroep- en 
loopbaanoriëntatie. Hierbij gaat vooral aandacht uit naar jongeren die extra 
ondersteuning nodig hebben. 

 

Project / activiteit Jobsupport 0180 
Omschrijving Een programma voor jongeren die ver van de arbeidsmarkt af staan aan werk te 

helpen. 
 

Activiteiten Jobsupport 0180 is het best te omschrijven als een individueel coachingstraject 
gericht op werk. Dat begint met het enthousiasmeren van jongeren voor een andere 
levensstijl. Binnen accommodaties in Ridderkerk zijn er geregeld jongeren die een 
verleden hebben in de criminaliteit. Deze jongeren worden intensief en praktisch 
begeleid naar structureel werk. Dat gebeurt door jongeren te prikkelen met hun 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt, en ze de instrumenten te geven waarmee ze zich 
kunnen presenteren. Bijvoorbeeld het opbouwen van een LinkedIn-profiel met 
professionele foto, of het ‘slim’ verwoorden van ervaringen op een CV en ook het 
voorstellen van jongeren binnen een netwerk. De aanpak gaat uit van de mission 
possibles. Jongeren die willen en een ‘drive’ hebben, worden een stap verder 
geholpen in hun ontwikkeling. Er wordt tijd en energie geïnvesteerd in de jongeren 
die nog niet willen om ze wel zover te krijgen. 
 

Uitvoering door SenW  
 

Mogelijke partners Bedrijfsleven Ridderkerk, Werkgeverservicepunt, Onderwijs 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Nota “Armoedebestrijding in het sociale domein” 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW. 

Besluitvorming Niet van toepassing 

 

                                                                 
7  Wanneer gesproken wordt over jongeren in relatie tot jeugdwerkloosheid bedoelen we een breed palet bestaande uit  

verschillende doelgroepen in verschillende leeftijden. We hebben het dan over jongeren met en uitkering uit de  
Participatiewet (voorheen WWB), jongeren opgenomen in het doelgroepenregister (‘voormalig Wajongeren’) en 
‘onzichtbare’ jongeren. Onzichtbare jongeren zijn jongeren van 15 – 27 jaar zonder startkwalificatie, werk of uitkering 
die ook niet meer op school zitten. Zij zijn buiten beeld voor ondersteuning naar werk.    
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Project / activiteit Leerbedrijf SenW 
Omschrijving Het leerbedrijf is ontstaan om vanuit de praktijk een bijdrage te leveren aan een 

passende aansluiting van onderwijs naar werk. Studenten worden via een oriëntatie- 
en/of leerwerkplaats de mogelijkheid geboden om hun vaardigheden te ontwikkelen, 
gericht en aanvullend op de eisen van de school. Het leerbedrijf werkt praktijkgericht 
en is gericht op de individuele ontwikkelingsvraag. Dat maakt het extra geschikt voor 
jongeren met een (te) lage startkwalificatie voor de arbeidsmarkt en jongeren van 
een rebound-voorziening. SenW heeft binnen de Ridderkerkse samenleving veel 
praktische mogelijkheden waar deze jongeren geplaatst kunnen worden.  
 

Activiteiten Een programma gericht op economische zelfstandigheid van jongeren. Om als 
zelfredzame volwassene op een volwaardige manier te kunnen participeren in de 
samenleving is het belangrijk om ook economisch zelfredzaam te zijn. Iedere jongere 
zou na zijn opleidingsperiode aan het werk moeten kunnen. Daar gaan de volgende 
stappen aan vooraf: 

 jongeren maken een opleiding af tot minimaal het vereiste 
startkwalificatieniveau; 

 jongeren doen stage-ervaring op om een beeld te krijgen van het werkveld; 

 jongeren presenteren zich goed op de arbeidsmarkt. 
 
De meeste jongeren doen dit op eigen kracht. Ze worden ondersteund door de 
infrastructuur die in de samenleving al voor handen is. Zoals goede advisering en 
stimulering binnen de eigen leefomgeving en de juiste vooropleiding die aansluit op 
de arbeidsmarkt. Lukt het niet automatisch om de aansluiting te vinden dan zijn er in 
de leerplichtige leeftijd interventies die je weer kunnen aanzetten om de draad op te 
pakken zoals: de leerplichtambtenaar en de Jonge Krijger. 
 

Uitvoering door SenW, Jonge Krijger, Leerplichtambtenaar 

Mogelijke partners Bedrijfsleven Ridderkerk, Onderwijs 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Nota “Armoedebestrijding in het sociale domein” 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt bekostigd uit bestaande middelen SenW 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 

Project / activiteit Plan van Aanpak versterking arbeidsmarkt en onderwijs 
Omschrijving Er moet een plan van aanpak gemaakt worden van de wijze waarop het aanbod 

arbeidsmarkt- / beroepen- en schoolloopbaanoriëntatie versterkt moeten worden in 
samenwerking met het voortgezet onderwijs. 

Activiteiten 
 
 
 

Bij het opstellen van dit plan van aanpak zou rekening gehouden moeten worden met 
het vervolgen en ontplooien van de volgende activiteiten en inzet op: 

 In samenwerking met de leerplichtambtenaar en/of JGZ, jongerenwerkers 
en schoolcontactpersonen vanuit het wijkteam tijdig hulp bieden aan jeugdigen 
die ondersteuning / hulp nodig hebben om niet uit te vallen op school; 

 Terugdringen en voorkomen van verzuim zodat er een toename is van het aantal 
jongeren dat een startkwalificatie haalt. 

 De bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente onderzoeken samen met de 
ondernemers en het onderwijs in Ridderkerk naar mogelijke samenwerkingen en 
gezamenlijke projecten.  
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Project / activiteit Plan van Aanpak versterking arbeidsmarkt en onderwijs 
Uitvoering door Gemeente Ridderkerk, Onderwijs, SenW, St. CJG Rijnmond 

 

Mogelijke partners Ondernemers Ridderkerk 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 
 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Kosten zullen bestaan uit bestaande personele inzet bij de gemeente  
 

Besluitvorming Er dient op onderdelen nog besluitvorming plaats te vinden 
 

 

Project / activiteit Taalbevordering 
Omschrijving Vervolgen inzet projectleider taalbevordering. 

Activiteiten 
 
 

Aan de volgende actiepunten zal de komende periode extra aandacht worden 
besteed. 

 Taalbevordering staat in Ridderkerk breed op de kaart; 

 Er moet meer worden ingezet op het bereiken van autochtone Nederlanders (de 

NT1groep). 

 Extra inzet plegen om basisscholen en kinderopvang te interesseren voor het 

thema laaggeletterdheid/taalbevordering.  

 Er zijn Taalpunten geopend in wijkcentra en de Taalpuntvrijwilligers gaan de 

straat op, omdat een ‘statisch’ taalpunt in de bibliotheek matig functioneert.  

 Intern (binnen de gemeentelijke organisatie) moet er binnen de werkprocessen 

aandacht zijn voor het signaleren van taalbevordering en het actief 

doorverwijzen. 

 Ouderbetrokkenheid meer linken aan het onderwerp taalbevordering. 

Laaggeletterde ouders zijn vaak weinig betrokken bij school. 

 Taalpunten omvormen tot Taalcafé. Taalcafés hebben niet alleen een 

doorverwijsfunctie, maar er kan ook actief geoefend worden met taal. 

 Ook zal er een aanpak worden gemaakt voor de bestrijding van 

laaggeletterdheid  en taalachterstanden. Daarbij wordt gekeken of er aanbod 

ontwikkeld moet worden voor de doelgroep van 12 jaar en ouder in voortgezet 

onderwijs. 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk, Bibliotheek AanZet, Onderwijs 
 

Mogelijke partners  
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

 VVE- en OAB-beleid gemeente Ridderkerk 
 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Kosten zullen bestaan uit bestaande personele inzet bij de gemeente en VVE- en OAB-
gelden. 

Besluitvorming Er dient op onderdelen nog besluitvorming plaats te vinden 
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D. Verkenning toekomstige (onderwijs)voorzieningen 
 

Ambities: 

D 3.1 Samen met onze partners komen we tot een gedeelde visie over een mogelijke realisering van een integraal 
kindcentrum, de toegevoegde waarde daarvan ten opzichte van de huidige Brede Scholen en geplaatst in de 
Ridderkerkse situatie. 

D 3.2 Indien er behoefte is aan het aanbod Brede School voor jeugdigen in het voortgezet onderwijs, zal hier een 
aanbod voor worden gecreëerd. 

D 3.3 Bij ver- en nieuwbouwprojecten zullen de behoeften van onderwijs, kinderopvang, welzijn en andere 
maatschappelijke partijen aan elkaar gekoppeld worden waar dat mogelijk is. 

D 3.4 Jeugdigen kunnen via sociale media meedoen met het maken van beleid door de gemeente 

 

Kerndoel 

De ontwikkelingskansen voor jeugdigen worden vergroot en zij worden betrokken bij het maken van 

beleid door de gemeente. 

 

Aanpak 

Ambitie D3.1 & D3.2: Verkenning toekomstige onderwijsvoorzieningen Integraal Kindcentrum en 
Brede School 
Wat willen we 
bereiken?  

Een gedeelde visie over de behoefte en realisering van een integraal kindcentrum en 
de uitbreiding van het aanbod Brede School voor jeugdigen in het Voortgezet 
Onderwijs en de toegevoegde waarde hiervan ten opzichte van de huidige Brede 
School. 

 

Project / activiteit IKC-ontwikkeling 
Omschrijving Een gedeelde visie over de behoefte en realisering van een integraal kindcentrum en 

de uitbreiding van het aanbod Brede School voor jeugdigen in het Voortgezet 
Onderwijs en de toegevoegde waarde hiervan ten opzichte van de huidige Brede 
School. 
 

Activiteiten Er wordt in 2017 een werkgroep gevormd die in eerste instantie de bestaande 
situatie, actuele ontwikkelingen, ideeën en mogelijkheden in beeld brengt. De 
werkgroep doet daarnaast voorstellen over de route naar een gedeelde visie op IKC. 
 
Daarnaast wordt in het LEA de Brede School geëvalueerd en bekeken welke wensen 
er liggen voor de komende jaren. Dit kan in samenspraak met de IKC-ontwikkeling.   
  

Uitvoering door LEA-partners en gemeente Ridderkerk 
 

Mogelijke partners Onderwijs, kinderopvang, peutergroepen, brede school Ridderkerk, St. CJG Rijnmond 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

 VVE- en OAB-beleid gemeente Ridderkerk 

 Brede School Ridderkerk – Gemeentelijke visie (visiedocument) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Dit is nog niet bekend.  

Besluitvorming Er dient nog besluitvorming plaats te vinden 
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Ambitie D3.3: Koppeling behoeften van onderwijs, kinderopvang, welzijn en andere relevante 
partners bij ver- en nieuwbouwprojecten 
Wat willen we 
bereiken?  

De ontwikkelkansen voor jeugdigen vergroten door partijen te koppelen die zich 
bezighouden met opgroeiende en ontwikkelende jeugdigen 

 

Project / activiteit 
Verbinding behoeften onderwijs en andere relevante partners bij ver- en 
nieuwbouw  

Omschrijving Waar dat kan worden bij ver- en nieuwbouwprojecten de behoeften van onderwijs, 
kinderopvang, sport, welzijn en andere maatschappelijke partijen aan elkaar 
gekoppeld. Doel hierbij is het optimaal benutten van maatschappelijk vastgoed. 
 

Activiteiten  Uitvoering geven aan het Integraal Accommodatieplan (IAP).  

 Inventarisatie van de onderwijshuisvesting voor een langere periode en het 
bepalen van het moment van renovatie dan wel vervangende nieuwbouw. 
Opzetten van een business case op basis van deze inventarisatie waarin mede 
rekening wordt gehouden met de behoefte aan huisvesting van andere 
maatschappelijke partners 

 

Uitvoering door Gemeente Ridderkerk 
 

Mogelijke partners Onderwijs, SenW, kinderopvang 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Integraal Accommodatieplan (IAP) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

  Nieuwe middelen voor uitvoering inventarisatie onderwijshuisvesting en 
opzetten business case en uitvoering IAP-projecten. 

 Commerciële instellingen (zoals kinderopvang) investeren zelf in de ruimten, die 
zij noodzakelijk vinden voor het uitvoeren van hun activiteiten. 

Besluitvorming Over inventarisatie onderwijshuisvesting dient nog besluitvorming plaats te vinden. 
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Ambitie D3.4: De jeugd en betrokkenheid 
Wat willen we 
bereiken?  

Inzetten op participatie en inspraak van en door jongeren in de gemeente Ridderkerk 
ten aanzien van jeugd- en jongerenbeleid 

 

Project / activiteit Kinderen en jongeren eerder betrekken (Open Limonade) 
Omschrijving Kinderen zijn van groot belang zijn voor de gemeente omdat zij de burgers van de 

toekomst zijn. Kinderen die nu al leren participeren in hun leefomgeving, activiteiten 
leren opzetten, suggesties leren doen en de weg naar het bestuurlijk orgaan kennen, 
zullen een makkelijkere gesprekspartner zijn nu en in de toekomst.  
Ook in wijken en buurten kan jeugd betrokken worden bij ontwikkelingen, zoals het 
ontwikkelen van speeltereinen. 

Activiteiten De jaarlijks terugkerende activiteiten van het meerjarenplan zouden er als volgt uit 
kunnen zien (dit is slechts een suggestie vanuit Open Limonade die zij uitgevoerd 
hebben voor een andere gemeente): 
10 jaar   Een brief van de burgemeester: Kom je op de thee? (jan) 
ca. 11 jaar/ groep 7  Jong Ridderkerk Denkt Mee (feb / mrt) 
ca. 12 jaar/ groep 8 Handen uit de mouwen dag (mei) 
13-15 jaar  Frizz feest (apr / mei) 
16 jaar   Sweet Sixteen (mei / jun) 
17 jaar   Jongerendebat (sep / okt) 
 
De coördinatie van deze participatielijn zal de gemeente aan één organisatie 
overlaten waarbij nadrukkelijk de opdracht gegeven wordt om activiteiten en de 
daaruit voortvloeiende acties in samenhang met de maatschappelijke partners en 
inwoners uit te voeren.  
 

Uitvoering door Open Limonade 
 

Mogelijke partners Gemeente Ridderkerk, Onderwijs, Jongerenraad Ridderkerk, Klankbordgroep Jeugd, 
wijkregisseurs 
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/ 
Beleidsnota’s 

 Uitvoeringsprogramma Sport “Bewegend Verbinden” 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 De realisering van een doorgaande participatielijn voor jongerenparticipatie kost om 
en nabij de € 25.000 euro.  
 
Het uitvoeren van wijkgerichte netwerkbijeenkomsten jeugd kost ongeveer €1.500 
euro.  
 

Besluitvorming Er dient nog besluitvorming plaats te vinden 
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Project / activiteit Jongerenraad Ridderkerk (Jrr) 
Omschrijving De Jongerenraad (JRR) adviseert de gemeente over beleid en ontwikkelingen op het 

gebied van jeugd. De JRR bestaat uit jongeren uit Ridderkerk. De JRR vergadert 10 
keer per jaar. 
 

Activiteiten Activiteiten bestaan uit: 

 Advisering; 

 PR & Ledenwerving; 

 Uitbrengen 18+ boekje. 
 

Uitvoering door Jongerenraad Ridderkerk 
 

Mogelijke partners Jongerenwerk Sport en Welzijn, Jongerencentrum de Loods, Jongerensociëteit de 
Gooth, Gemeente Ridderkerk, Jongerenvereniging Plexat  
 

Duur project 
 

2017 2018 2019 2020 

Samenhang 
programmabegroting/  
Beleidsnota’s 

 Integraal Welzijnskader Gewoon Meedoen (nieuw) 

Financiering / 
cofinanciering 

Bestaande 
subsidie/middelen 

Alloceren van middelen Nieuwe middelen 

 Wordt gefinancierd uit bestaande middelen participatie (€ 2.400 per jaar) 
 

Besluitvorming Niet van toepassing 
 

 



 

 Uitvoeringsprogramma Jeugd “Gewoon Opgroeien”       |     Pagina 46 van 56 

7 |  Financiële begroting potentiele extra middelen UvP Jeugd 
 

De meeste projecten en activiteiten die weergegeven staan in het UvP worden bekostigd vanuit 

bestaande middelen en subsidies. Daarnaast zijn er een aantal activiteiten en projecten opgenomen die 

nieuw zijn en waar nog geen financiële middelen voor vrijgemaakt zijn binnen de huidige begroting. Om 

deze activiteiten en projecten uit te kunnen voeren zijn nieuwe, eenmalige en structurele financiële 

middelen nodig.  

 

In onderstaande tabellen staan de financiële consequenties weergegeven voor de ontplooiing van deze 

nieuwe activiteiten en projecten. Kosten zijn onderverdeeld in eenmalige kosten (2017) en jaarlijkse 

kosten. Voor sommige activiteiten geldt dat de kosten afhankelijk zijn van bepaalde keuzes die gemaakt 

worden voor wat betreft de uitvoering. Om toch een indicatie te kunnen geven is een gemiddelde van 

de kosten genomen.  

 

Eenmalige kosten (2017): 

Ambitie: Project: Kostenpost: Kosten: Termijn van 
kosten: 

A1.1 Uitvoering 0-meting 
uitvoering door externen 

Indicatieve kosten externe 
inhuur 

 € 15.000*  Eenmalig 

A1.2&A1.4 Online aandacht voor 
opvoeding 

Verstrekking onderzoek € 1.500  Eenmalig 

B1.3 Social Brokers Draaien pilot van half jaar  € 750  Eenmalig 

  TOTAAL  € 16.550   
 

Jaarlijkse kosten (2017 – 2020): 

Ambitie: Project: Kostenpost: Kosten: Termijn van 
kosten: 

A1.2&A1.4 Aandacht voor ouders uit 
andere culturen 

Interventiekosten  € 2.500  Jaarlijks 

A1.3 Organisatie 
netwerkbijeenkomsten 

organisatiekosten  € 5.000  Jaarlijks 

  **Verschillende keuzes 
die sterk variëren 

(Max. € 95.000) 
€ 50.000  

Naar gelang 
keuze 

D3.4 Aansluiten Open 
Limonade 

Doorgaande 
participatielijn 

€ 25.000  Jaarlijks 

  Netwerkbijeenkomsten € 1.500 Per bijeenkomst 

  TOTAAL  € 84.000   
* Deze kosten zijn afhankelijk van de keuze voor het aanstellen van een welzijnsregisseur. ** Deze wordt meegenomen als een 

gemiddelde van de kosten van € 50.000. Kosten zijn afhankelijk van de keuze voor begeleiding vanuit Social Brokers door de 

gemeente Ridderkerk. 
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8 |  Bijlagen 
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A. Bijlage 1 | Planning UvP  Jeugd 2016 – 2020 



 

 

Planning: 
Thema’s uitvoeringskader Jeugd: 

2017  
Q1 

2017  
Q2 

2017  
Q3 

2017  
Q4 

2018 
Q1 

2018  
Q2 

2018  
Q3 

2018  
Q4 

2019 
Q1 

2019  
Q2 

2019  
Q3 

2019  
Q4 

2020 
Q1 

2020  
Q2 

2020  
Q3 

2020  
Q4 

1. Geen zorgen voor morgen                 
A. Preventie en ondersteuning                 

Ambitie A1.1:  
Eigen kracht van de wijk 

                

Sociale Netwerk Strategieën                 

Werken vanuit eigen kracht en het netwerk                 

Doorontwikkeling aanbod Sport en Welzijn                 

Uitvoering 0-meting huidig aanbod 
welzijnsvoorzieningen 

                

Ambitie A1.2 & A1.4: 
Toegankelijke opvoedinformatie en licht preventieve 
ondersteuning aan ouders 

                

Online aandacht voor opvoeden en opgroeien                 

Coachingpoint 0180                 

Aandacht voor ouders uit andere culturen                 

Ambitie A1.3: 
Verbinding formele en informele zorg 

                

Beter vormgeven signaleringsfunctie door inzet 
welzijnsregisseur 

                

Organisatie van netwerkbijeenkomsten                 

B. Hulpverlening voor kwetsbare jonge inwoners                 

Ambitie B1.1:  
Ondersteuning op maat 

                

Mantelzorgondersteuning                 

Ambitie B1.2:  
Aandacht voor jongeren met psychische problemen 

                

Pilot Youth Café                 

Aanvraag van subsidietraject ZonMw “Gewoon 
Bijzonder” 

                

Ambitie B1.3:  
Aandacht voor eenzame jongeren 

                

Social Brokers                  

 

 

 

 

 



 

 

Planning: 
Thema’s uitvoeringskader Jeugd: 

2017  
Q1 

2017  
Q2 

2017  
Q3 

2017  
Q4 

2018 
Q1 

2018  
Q2 

2018  
Q3 

2018  
Q4 

2019 
Q1 

2019  
Q2 

2019  
Q3 

2019  
Q4 

2020 
Q1 

2020  
Q2 

2020  
Q3 

2020  
Q4 

Ambitie B1.4:  
Aandacht voor bestrijding jeugdcriminaliteit 

                

Bureau HALT en Pak je Kans                 

2. Gewoon buiten zijn:                 
Ambitie 2.1:  
Een leefbare woonomgeving voor de jeugd 

                

Ontmoetingsplekken in iedere wijk                 

Inzet van wijkinterventies                 

Inzet van leefbaarheidsteam als spil samenwerking                 

Ambitie 2.2, 2.3 & 2.4 :  
Genoeg ontmoetingsplekken voor de jeugd, maar overlast 
bestrijden 

                

Toekomstvisie ontwerpen De Loods Ridderkerk                 

Voortzetting Ambulant Jongerenwerk                 

Ambitie 2.5:  
Een veilige omgeving voor de jeugd 

                

Lokale aanpak fietsveiligheid Ridderkerk                 

3. Gewoon zijn wie je bent en leren wat je wil                 
A. De jeugd speelt en ontwikkelt                 

Ambitie A3.1 & A3.2: 
Veilig spelen en ontwikkelen voor iedereen  

                

Toegankelijke speelplekken voor iedereen                  

Ambitie A3.3, 3.4 & A3.5: 
Bevorderen sportieve en culturele activiteiten ‘op maat’ en in de 
buurt voor iedereen 

                

Talent0180                 

Bewegen in de Brede School                 

Wijkgerichte Combinatiefunctionarissen                 

Stichting Cultuur Educatie                 

Building Arts                 

Ambitie A3.6: 
Extra aandacht sport en vrijetijdsvoorzieningen voor jeugdigen die 
opgroeien in armoede 

                

Ridderkerkpas                 

Verordening Meedoen                 

 

 



 

 

Planning: 
Thema’s uitvoeringskader Jeugd: 

2017  
Q1 

2017  
Q2 

2017  
Q3 

2017  
Q4 

2018 
Q1 

2018  
Q2 

2018  
Q3 

2018  
Q4 

2019 
Q1 

2019  
Q2 

2019  
Q3 

2019  
Q4 

2020 
Q1 

2020  
Q2 

2020  
Q3 

2020  
Q4 

B. De jeugd leert                 

Ambitie B3.1: 
Een doorgaande leer- en zorglijn van voor- naar vroegschool 

                

Uitvoering OAB door LEA-partners                 

Opstapje / ouderbetrokkenheid                 

C. De jeugd werkt                 

Ambitie C3.1 & C3.2: 
Jongeren op school en aan het werk 

                

Jobsupport0180                 

Leerbedrijf SenW                 

Plan van Aanpak versterking arbeidsmarkt en onderwijs                 

D. Verkenning toekomstige (onderwijs)voorzieningen                 

Ambitie D3.1&D3.2: 
Verkenning toekomstige onderwijsvoorzieningen Integraal 
Kindcentrum en Brede School 

                

IKC-ontwikkeling                 

Ambitie D3.3: 
Koppeling behoefte van onderwijs, kinderopvang, welzijn en 
andere relevante partners bij ver- en nieuwbouwprojecten 

                

Verbinding behoeften onderwijs en andere relevante 
partners bij ver- en nieuwbouw 

                

Ambitie D3.4: 
De jeugd en betrokkenheid 

                

Kinderen en jongeren eerder betrekken (Open 
Limonade) 

                

Jongerenraad Ridderkerk                 
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B. Bijlage 2 | Indicatoren domein Maatschappij 
 

We hebben de indicatoren verdeeld over de domeinen / afdelingen. Een aantal van deze indicatoren 

hoort bij het domein Maatschappij. Voor deze indicatoren is het de bedoeling dat binnen het domein 

Maatschappij de informatie, die nodig is om de indicatoren uit te werken, wordt bijgehouden.  

 

De onderstaande indicatoren zijn verplicht en worden door externe organisaties, zoals bijvoorbeeld 

DUO, CBS, RIVM en het Verwey Jonker Instituut-kinderen in Tel, bijgehouden en aangeleverd bij 

waarstaatjegemeente.nl: 

1. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) is lager dan het landelijk 

gemiddelde  

2. Absoluut verzuim (niet ingeschreven leerplichtigen)  

3. Relatief verzuim (ongeoorloofd afwezige leerplichtigen)  

4. Niet sporters (%)  

5. Achterstandsleerlingen (4-12) (%)  

6. Werkloze jongeren (16-24) (%)  

7. Kinderen in uitkeringsgezinnen (%)  

8. Jongeren met een delict voor de rechter (%)  

9. Jongeren (tot en met 18 jaar) met jeugdhulp  

10. Jongeren (tot en met 18 jaar) met jeugdbescherming  

11. Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering  

12. Banen aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jr.  

13. Netto Participatiegraad (% mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft)  

14. Personen met een bijstandsuitkering aantal per 10.000 inwoners  

15. Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners  

16. Demografische druk  

 

Ad. 1; vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) is lager dan het landelijk gemiddelde 

wijkt enigszins af van het verplichte deel. De gemeente Ridderkerk heeft hierop aanvullend gevraagd om 

het verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

 

De volgende indicatoren zijn door het de gemeenteraad van Ridderkerk toegevoegd aan de verplichte 

set indicatoren: 

17. Laaggeletterdheid in Ridderkerk (via ROA en GGD) 

18. Actieve deelname verenigingsleven de afgelopen 12 maanden in Ridderkerk (%)*  

19. Voldoende mogelijkheden voor sportbeoefening in Ridderkerk*  

20. Voldoende mogelijkheden voor deelname aan kunst- en cultuureducatie in Ridderkerk*  

21. Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Ridderkerk (score 1-10)*  

22. Meldingen kindermishandeling in Ridderkerk (%) (via Kinderen in Tel) 

23. Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren in Ridderkerk (via GGD Gezondheidsmonitor Jeugd) 

24. Tevredenheid Ridderkerkse cliënten (via rapporten gesubsidieerde instellingen) 
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25. Mate waarin mantelzorgers zich door de gemeente Ridderkerk ondersteund en gewaardeerd 

voelen*  

26. Aantal inwoners in Ridderkerk dat in armoede leeft (bijv. 110% van het bijstandsniveau) (GGD 

Gezondheid in Kaart) 

27. Ridderkerkse uitstroom naar werk in % van de behaalde uitstroom (via Werk en Inkomen) 

 

* Deze indicatoren zullen gevuld worden met de uitkomsten uit de Burgerpeiling. Deze wordt 

georganiseerd door Bureau Bestuursondersteuning van Ridderkerk. Een inhoudelijke analyse van de 

uitkomsten zal echter door de vakafdelingen gemaakt moeten worden. 

 

In de 2017 kunnen de niet verplichte indicatoren ingevuld worden uit de Burger- en 

ondernemerspeilingen of zullen door de domeinen / vakafdelingen zelf ingevuld moeten worden. Via de 

planning en control producten kunnen deze volgens een groeimodel in de begroting en jaarrekening 

opgenomen worden.  

 

De afdeling Informatiemanagement kan als dat nodig is adviseren en/of ondersteunen bij het 

organiseren en borgen van het vastleggen, beheren en ontsluiten van informatie. 
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C. Bijlage 3 | Pedagogische Civil Society 
 

Onder de 'pedagogische civil society' verstaan we de “gemeenschappelijke activiteiten van burgers 

rondom het grootbrengen van kinderen”.  

 

In een goed functionerende pedagogische civil society bestaat er bij burgers de bereidheid om in de 

eigen sociale netwerken en in het publieke domein de verantwoordelijkheid rond het opgroeien en 

opvoeden van kinderen te delen. Ouders, jeugd en buurtbewoners, maar ook familieleden, leraren, 

sportcoaches, kortom: burgers, zijn op zo'n manier onderling betrokken dat het bevorderend is voor het 

opvoeden en opgroeien van kinderen en jeugdigen.  

 

Binnen de pedagogische civil society onderscheiden we grofweg drie vormen van betrokkenheid van 

burgers bij opvoeden en opgroeien: informele steun, informele sociale controle en intergenerationeel 

contact. De kracht van de pedagogische civil society bepaalt de kwaliteit van het samenleven in de 

woonomgeving en het opvoedingsklimaat. Elementen die de kracht bepalen zijn: 

 kwaliteit van sociale relaties;    

 groepslidmaatschap;  

 formele en informele netwerken;  

 gedeelde normen; 

 de mate van onderlinge vertrouwdheid 

(publieke familiariteit) 

 Wederkerigheid;  

 inzet voor de gemeenschap;  

 en een gemeenschappelijk belang. 

 

 

Het gaat om formele én informele netwerken, om het privé- én het publieke domein en om opvóéden 

en opgróéien. Voor het NJi is de pedagogische civil society er ‘voor en door iedereen die direct of 

indirect betrokken is bij opvoeden, opgroeien en gezondheid van de jeugd’: 

1. Het gezin, familie en de vriendenkring. Familieleden en vrienden fungeren als luisterend oor en 

als sociaal vangnet in tijden van nood.  

2. Andere betrokkenen zoals buren, leerkrachten of andere ouders. Hier kunnen gezinnen terecht 

voor vragen of een stukje sociale controle in de wijk.  

3. Vrijwilligers, professionals en diverse organisaties. Voor hen zijn begeleidende en faciliterende 

taken weggelegd (Nederlands Jeugd Instituut, 2010) 
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D. Bijlage 4 | Ridderkerkse Jeugd in kerncijfers 
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