
       

          

 

 

 

 

 

Parkstad Limburg  

 

Preventie van dak- of thuisloosheid van 

jongeren in Parkstad Limburg 

 

 

 

 

 

 

Utrecht, september 2008 

 

 

Integraal Toezicht Jeugdzaken is een 

programmatische samenwerking van: 

 

• Inspectie voor de Gezondheidszorg 

• Inspectie van het Onderwijs  

• Inspectie jeugdzorg 

• Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 

• Inspectie Werk en Inkomen 

 

 



 

 

Preventie van dak- of thuisloosheid van jongeren in Parkstad Limburg 

 

 

 



 

 

Preventie van dak- of thuisloosheid van jongeren in Parkstad Limburg, september 2008 3 

VOORWOORD 

Voor u ligt een gezamenlijke eindpublicatie over het (pilot)onderzoek van Integraal Toezicht 

Jeugdzaken (ITJ) naar de preventie van dak- of thuisloosheid van jongeren in Parkstad 

Limburg. Het (pilot) onderzoek vond in eerste instantie plaats voor de gemeente Heerlen. Alle 

gemeenten van het samenwerkingsverband Parkstad Limburg en de maatschappelijke partners 

eveneens betrokken bij dit onderwerp, zijn erin geslaagd een concreet implementatie plan vast 

te stellen. Naar verwachting van alle betrokkenen zal de uitvoering tot merkbare verbeteringen 

voor de jeugd van Parkstad leiden. 

 

In deze eindpublicatie vindt u een samenvatting van de bevindingen van het inspectieonderzoek 

naar de preventie van dak- of thuisloosheid van jongeren in Parkstad Limburg, het 

implementatieplan ‘Samenwerken voor jeugd’ en een nawoord van ITJ bij dit plan. 

De nota van bevindingen, de rapportage over het onderzoek, werd op 6 oktober 2006 door ITJ 

aangeboden aan de gemeente Heerlen. Naar aanleiding hiervan is in juli 2007 het Actieplan 

ketenregie dak- en thuisloze jongeren “Verscherpen en Verbinden” door de gemeente Heerlen 

gepresenteerd. Dit plan is door de regiegroep jeugd van de samenwerkende gemeenten en 

ketenpartners verder uitgewerkt in een implementatieplan ‘Samenwerken voor jeugd, zo doen 

we dat in Parkstad’ en wordt door alle partijen onderschreven. Dit plan geeft aan welke acties in 

gang zijn gezet en welke verbeteringen al zijn bereikt. Verder zijn voor de komende twee jaar 

concrete ambities vastgelegd in de vorm van resultaatafspraken voor de bestuursketen, de 

informatieketen en de zorgketen. ITJ is onder de indruk van de ambities, zeker als de resultaten 

ook meetbaar gemaakt worden, zodat de verbeteringen zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

 

Een actieplan en de implementatie ervan vormt een belangrijk onderdeel van de ITJ-procedure. 

Het gaat om maatregelen die de situatie van de jongeren en gezinnen die het aangaan uit 

Parkstad Limburg zichtbaar verbeteren. Essentieel daarin is dat het plan ook als referentiepunt 

kan dienen om over enige tijd te bepalen of de maatregelen daadwerkelijk met succes getroffen 

zijn. ITJ vertrouwt erop, dat de Regiegroep Jeugd en de betrokken ketenpartners met 

enthousiasme en gezamenlijk de omschreven ambities aanpakken en concrete resultaten 

bereiken. 

 

De samenwerkende jeugdinspecties: 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Inspectie van het Onderwijs 

Inspectie jeugdzorg 

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 

Inspectie Werk en Inkomen 

 

Namens deze, 

Voorzitter Stuurgroep Integraal Toezicht Jeugdzaken 

 

 

 

Mevrouw drs. J.F. de Vries 

Hoofdinspecteur Inspectie jeugdzorg 

Utrecht, september 2008 
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1 Kern van de nota van bevindingen 

 

De gemeente Heerlen heeft ITJ in de pilotfase, de beginfase van het Integraal Toezicht 

Jeugdzaken waarin de werkwijze werd ontwikkeld, gevraagd onderzoek te doen naar het 

voorkomen dat jongeren in Parkstad Limburg dak- of thuisloos worden. Het gaat dan om 

jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die in een meervoudige achterstandsituatie verkeren en 

geen vaste woon- of verblijfsplaats hebben of die in die situatie terecht dreigen te komen. Bij 

hen is vaker dan gemiddeld sprake van een problematische thuissituatie, scheiding van de 

ouders en van traumatische ervaringen zoals mishandeling, verwaarlozing en seksueel 

misbruik. Zij vallen tussen wal en schip omdat zij zich bevinden op het grensvlak van de 

jeugdzorg en de maatschappelijke opvang. In Heerlen waren er in 2004 naar schatting 275 

jongeren dak- of thuisloos. 

 

In het onderzoek staat de preventie van het dak- of thuisloos worden door jongeren centraal. 

Voorzieningen moeten daarom vroegtijdig signaleren en effectief ingrijpen in de levensloop van 

jongeren als die zich zo dreigt te ontwikkelen dat zij uiteindelijk van het aanbod van 

opvangvoorzieningen gebruik moeten maken omdat zij dak- en thuisloos zijn geworden. 

De onderzoeksvraag was hoe de voorzieningen samenwerken in het voorkomen dat jongeren in 

de leeftijd tot 23 jaar uit Parkstad Limburg dak- of thuisloos worden. 

 

Er zijn verschillende (brede) samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met problemen 

van jongeren. Zij richten zich op problemen waarmee jongeren die dak- of thuisloos zijn vaak te 

maken krijgen of te maken hebben. In juni 2003 heeft een groot en divers aantal voorzieningen 

een convenant afgesloten voor de acute zorg voor jeugdigen. Het convenant is bedoeld om tot 

een sluitend intersectoraal en samenhangend stelsel van zorg te komen voor jeugdigen en 

jongvolwassenen tot en met 23 jaar in de regio Zuid-Limburg, acute zorg te garanderen en 

ervoor te zorgen dat er niemand van hen tussen wal en schip valt. De voorzieningen willen een 

sluitende keten vormen voor de zorgopvang volgens het convenant en voorzien in de functies 

preventie, signalering, eerste/crisis opvang, hulpverlening en begeleiding en 

vervolgtrajecten/nazorg.  

 

1.1 Conclusies  

Het onderzoek leidt tot de conclusie dat de opzet van de keten, en zeker de feitelijke 

samenwerking tussen de voorzieningen in Parkstad Limburg verder moet worden verbeterd, 

omdat anders niet te voorkomen is dat bepaalde risicojongeren in de leeftijd tot 23 jaar dak- of 

thuisloos worden. Daarbij is het nodig om, meer dan nu het geval is, als samenwerkende 
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partners oog te hebben voor preventie en voor de vroegtijdige signalering van de groep 

jongeren die een verhoogd risico lopen op dak- en thuisloosheid.  

Parkstad Limburg beschikt, dankzij de inspanningen van de voorzieningen en het beleid van de 

gemeente en de provincie in de afgelopen jaren, over een in opzet toereikend aanbod van zorg 

en hulp. Dat wil zeggen dat een aantal zaken op papier goed is geregeld. Zo is er een 

convenant acute zorg, waarmee een groot aantal voorzieningen een sluitend intersectoraal en 

samenhangend stelsel van zorg voor jongeren tot 23 jaar in de regio Zuid-Limburg wil 

realiseren. Acute zorg is in opzet gegarandeerd en er zou geen jeugdige tussen wal en schip 

hoeven te vallen, wanneer je het geheel van het aanbod van de voorzieningen in Parkstad 

Limburg ziet.  

 

De voorzieningen moeten echter beter dan tijdens het onderzoek bleek, samenwerken in het 

voorkomen dat jongeren in Parkstad Limburg dak- of thuisloos worden. De voorzieningen 

vervullen hun afzonderlijke taken in de verschillende probleemgebieden waar de jeugd in 

Parkstad Limburg mee te maken heeft. Dat is op zich goed om te constateren, maar zij werken 

nog niet goed genoeg samen om van een sluitende keten te kunnen spreken. Men kent elkaar 

niet of onvoldoende, men deelt te weinig de informatie met elkaar, de voorzieningen zijn nog te 

veel en te vaak op zichzelf betrokken. En hoewel bijna iedereen de problemen herkent van de 

jongeren, is er niemand die echt doorzet in het organiseren van de keten of in het aanbrengen 

van schakels en verbindingen zodat er wel wordt samengewerkt in het aanpakken van het 

probleem. Daarbij komt dat de groep jongeren waar het hier om gaat te makkelijk wordt 

losgelaten door de instellingen en de voorzieningen. Dat is niet alleen fnuikend voor een goede 

hulpverlening en een effectieve aanpak van het probleem, maar het tast ook de kwaliteit aan 

van de samenwerking tussen de voorzieningen. 

De samenwerking van de voorzieningen in Parkstad Limburg voldoet niet aan alle 

kwaliteitseisen die ITJ hanteert. De bevindingen en de oordelen over die kwaliteitsaspecten zijn 

bedoeld als verbeterpunten in het gezamenlijk oplossen van het probleem door de 

voorzieningen.  

 

Door de aard en de oorzaken van dak- en thuisloosheid bij jongeren is het ook nodig om naast 

goede samenwerking ruimschoots in te zetten op de preventie van de problemen van dak- en 

thuisloze jongeren. Dat betekent praktisch dat jongeren die een verhoogd risico lopen op dak- 

en thuisloosheid zo vroegtijdig mogelijk worden gesignaleerd. In het onderzoek blijkt dat er al op 

zeer jonge leeftijd een cumulatie van ernstige problemen kan zijn. Hoe ouder het kind, hoe 

talrijker en ernstiger de problemen zijn en hoe moeilijker het kind te bereiken is voor adequate 

hulpverlening.  

Hieronder volgen specifieke conclusies en concrete verbeterpunten die betrekking hebben op 

de aspecten samenwerking, preventie en vroegtijdige signalering. 
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Samenwerking 

Een aantal hulp- en zorgverleners geeft aan het convenant acute zorg niet te kennen. In de 

praktijk zijn de benodigde voorzieningen/instellingen aanwezig om de totale doelgroep te 

kunnen bereiken maar de professionals kennen elkaar en elkaars taken onvoldoende. De 

continuïteit is nog niet voldoende gewaarborgd. Er zijn wachtlijsten en voor de jongeren boven 

de achttien jaar is geen hulpverlening geregeld.  

Een gezamenlijke probleemdefinitie of een overeenstemming over de omvang van het 

probleem van dak- of thuisloze jongeren is er nog niet. Het aantal dak- en thuislozen dat in het 

rapport van de Algemene Rekenkamer
1
 wordt genoemd wordt als zodanig niet herkend door de 

mensen waarmee in het ITJ onderzoek is gesproken. Over de oorzaken van de dak- en 

thuisloosheid van de jongeren bestaan wel gemeenschappelijke opvattingen.  

Gezien de cumulatieve problematiek van jongeren waarmee we hier te maken hebben, is een 

goede ketenregie noodzakelijk om tot een effectieve samenwerking te komen tussen de 

voorzieningen en instellingen die aan deze problemen werken. Omdat de gemeente Heerlen 

centrumgemeente is voor het probleem dak- of thuisloze jongeren, lijkt het logisch dat deze 

gemeente de regie heeft in de keten van voorzieningen die zich richt op het voorkomen dat 

jongeren dak- of thuisloos worden. Bovendien zijn er afspraken tussen de gemeente en de 

provincie waarin de regie voor jongeren onder de achttien jaar gedelegeerd is aan de 

gemeente. 

Het lokale én regionale maatschappelijke vraagstuk van dak- en thuisloze jongeren en de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid die provinciale en lokale besturen samen hebben in de zorg 

voor kwetsbare jongeren, brengen mee dat er een goede samenwerking moet zijn en blijven 

met elkaar en met de provincie Limburg.  

 

Preventie 

Er is bij de voorzieningen en in hun samenwerking niet genoeg aandacht voor en kennis van de 

preventieve hulpverlening aan jongeren die een verhoogd risico lopen op dak- en thuisloosheid. 

Er is verhoudingsgewijs veel meer aandacht voor de curatieve dan voor de preventieve zorg en 

hulp. Zo zijn bijvoorbeeld de GGD, de GGZ en de ZAT’s van belang omdat zij een preventieve 

rol kunnen spelen maar zij zijn nog niet opgenomen in het convenant acute zorg. 

 

 

                                            
1
 Algemene Rekenkamer, Opvang Zwerfjongeren 2004 en 2005 
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Vroegtijdige signalering 

Vroegtijdige signalering, zowel in de jeugdgezondheidszorg als in het onderwijs, is van belang 

om de keten sluitend te maken. Juist op die plaatsen is er frequent zicht op jongeren en de 

omstandigheden waarbinnen zij opgroeien en hoe ze zich ontwikkelen. Daarnaast is aansluiting 

op de repressie- en strafrechtketen van belang om ervoor te zorgen dat de jongeren niet 

recidiveren en dat men jongeren uit die keten waar nodig op tijd en goed weet op te vangen. 

Men heeft de risicogroep niet in beeld. Toch zou dit moeten kunnen op basis van gegevens van 

de GGD en de consultatiebureaus. Deze doelgroep waarop preventief moet worden ingezet 

moet geïdentificeerd worden, vervolgens zo nodig geselecteerd en er moet een signaal naar de 

hulpverlening. Als de hulpverlening nog niet in staat is deze hulp te geven moet er bijscholing 

plaatsvinden van de hulpverleners. Er is ten tijde van het onderzoek geen structuur om 

vindplaatsgericht te signaleren. 

Overdracht van informatie uit de verschillende leeftijdsperiodes en leefgebieden van de 

jongeren vindt nog niet plaats tussen de hulp- en zorgverleners. Een voor alle hulpverleners 

toegankelijk elektronisch dossier is niet gerealiseerd.  

 

Tot slot wordt nog opgemerkt dat het drugsgebruik onder jongeren niet alleen een groot 

probleem is in Parkstad Limburg maar in de levensloop van veel dak- en thuisloze jongeren een 

dominante rol speelt. De voorzieningen en de jongeren gaven het in dit onderzoek herhaaldelijk 

aan. De indruk is dat deze ‘achterliggende’ oorzaak door voorzieningen min of meer als 

voldongen feit wordt beschouwd, terwijl die toch vaak opklinkt als een van de belangrijke 

verklaringen voor de problematische situatie waarin dak- en thuisloze jongeren zich bevinden.  

 

1.2 Bestuurlijke boodschap 

De gemeenten in Parkstad Limburg hebben door deelname aan dit pilotonderzoek laten zien 

dat zij hun verantwoordelijkheid voor dit maatschappelijk vraagstuk serieus nemen. Dat zij 

bereid zijn om aan de hand van een beoordeling door ITJ te werken aan verbeteringen in de 

aanpak van de problematische situatie waarin dak- en thuisloze jongeren verkeren.  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van het welzijn van hun jeugdige burgers. 

Speciale aandacht is nodig voor jongeren waar het niet zo goed mee gaat. De groep jongeren 

waar we het in dit onderzoek over hebben is per definitie kwetsbaar. Dat hangt sterk samen met 

de cumulatie van problemen in hun leven en door de omstandigheden waarin ze verkeren als 

ze bij de voorzieningen aankloppen voor hulp omdat ze dak- of thuisloos zijn geworden.  

De gemeente heeft door haar positie dicht bij de burgers niet alleen beter zicht op de problemen 

en mogelijkheden van de lokale samenleving maar heeft ook een bijzondere 

verantwoordelijkheid. Zij moet niet alleen zorgen voor een kaderstellende visie en beleid, ze 

moet ook keuzes maken in de aanpak en vanuit bestuurlijk en uitvoerend perspectief de regie 

voeren over de aanpak van de problemen. Samenwerking tussen de instellingen en 
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voorzieningen regisseren betekent voor de gemeente witte vlekken, overlap en 

aansluitingsproblemen signaleren en oplossen. Het betekent ook maatwerk weten te 

organiseren zodat jongeren zo min mogelijk risico lopen om dak- en thuisloos te worden en zich 

van hulp verzekerd weten als dat nodig is. Belangrijk is daarbij om voor Parkstad Limburg te 

constateren dat de gemeenten dat niet geheel op eigen kracht kunnen. Daarbij hebben ze de 

provincie én de instellingen en voorzieningen nodig. In ieder geval de volle inzet en 

betrokkenheid van de partijen die het convenant acute zorg hebben ondertekend. 

 

ITJ stelt voor dat de gemeente Heerlen als centrumgemeente in samenspraak met de provincie 

en de voorzieningen en instellingen als vervolg op dit onderzoek een actieplan opstelt waarin de 

volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Een (goed kwantitatief en kwalitatief) beeld van de groep jongeren die een verhoogd risico 

loopt om dak- en thuisloos te worden in Parkstad Limburg. 

• Een heldere keuze van doelstellingen waar men zich in de gezamenlijke aanpak van het 

maatschappelijk probleem op richt: het vormen van een agenda waarin niet alleen de acute 

en curatieve hulpverlening maar ook de preventie een duidelijke plaats krijgt in de 

bestuurlijke en operationele samenwerking tussen de voorzieningen en instellingen. 

• De uitvoering van het gekozen beleid: sturen op resultaten. 

• De evaluatie van beleid en uitvoering: wat is er feitelijk gerealiseerd. 

 

1.3 Uitgangspunten actieplan 

Doel van het actieplan is de situatie te verbeteren voor de jongeren in Parkstad Limburg die het 

risico lopen dak- of thuisloos te worden. Het actieplan is een onderdeel van de ITJ procedure. 

Het is enerzijds het logisch vervolg op het onderzoek en omvat de maatregelen om de situatie 

te verbeteren zowel voor de samenwerking op collectief niveau als voor de individuele kinderen 

en gezinnen die het aangaat. Anderzijds is het actieplan ook een referentiepunt om over enige 

tijd te bepalen of de maatregelen daadwerkelijk met succes zijn getroffen of dat er beredeneerd 

en door omstandigheden gelegitimeerd, door partijen moest worden afgeweken van de 

voorgenomen maatregelen. 

 

Voor een effectief actieplan gelden de volgende uitgangspunten: 

1. Er is duidelijkheid bij partijen over de uitgangspositie (dit is het probleem in cijfers uitgedrukt 

maar ook de in de nota van bevindingen beschreven situatie). 

2. Er is duidelijkheid bij partijen over de te behalen resultaten (verbeteringen ten opzichte van 

de baseline) en indicatoren (meetbare waarnemingen waaraan dit valt af te lezen). 

3. Er is duidelijkheid bij partijen over de te volgen strategie (de weg om er te komen en met 

wie). 
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4. Partijen zijn bereid tot zelfevaluatie en monitoring van de uitvoering van het actieplan op de 

onderstaande drie punten. 

• voeren we de strategie uit die we voor ogen hebben? 

• bereiken we de doelgroep die we willen bereiken? 

• halen we de resultaten die we willen halen? 

5. Partijen zoeken de oplossingen en maatregelen in eerste instantie zoveel mogelijk binnen de 

bestaande mogelijkheden van wet- en regelgeving en de beschikbare middelen. 

6. De jongeren en in voorkomende gevallen hun ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij 

het opstellen van het actieplan en de maatregelen. 

 

Tot slot moeten partijen ITJ een resultaatevaluatie toestaan na twee jaar op basis van de 

zelfevaluaties als bedoeld onder uitgangspunt 4. Dit kan worden uitgevoerd in de vorm 

vervolgonderzoek (al dan niet in combinatie met een procesevaluatie gericht op het zichtbaar 

maken van de processen die plaatsvinden in systemen en dienstverleningsprocessen). 

 

Het actieplan en de inhoud daarvan zijn een verantwoordelijkheid van de betrokken partijen die 

met het maatschappelijk probleem te maken hebben. ITJ beveelt aan dat de volgende drie 

punten, die door het veld en betrokken jongeren en ouders zijn aangedragen, worden 

meegenomen in het actieplan. 

 

1. Inzetten op verbeteren van de bestuurlijke afstemming in de aanpak van het probleem. Dit 

houdt praktisch onder meer in dat:  

• de gemeente zorgt dat er een beleidsplan jeugdgezondheidszorg komt zoals de WCPV
2
 

dat voorschrijft;  

• de gemeente(n) en provincie afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor de dak- 

en thuisloze jongeren. Geen van de provinciale instellingen en voorzieningen registreert 

op deze jongeren. De gemeente registreert niet op (potentiële) risicojongeren maar zou 

dit wel moeten doen; 

• de gemeente controleert of de partijen zich aan de convenantafspraken houden; 

• de provincie de randvoorwaarden schept zodat de gemeente en voorzieningen hun 

verantwoordelijk voor de uitvoering kunnen nemen en waarmaken. 

 

2. Verbeteren van de samenwerking en het resultaat op operationeel niveau. Dit houdt praktisch 

onder meer in dat: 

• er voldoende aansluiting komt van de voorzieningen en instellingen met de reguliere 

hulpverlening; 

                                            
2 Wet collectieve preventie volksgezondheid 
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• er een sociale kaart komt waarop is terug te vinden welke instelling er is voor welk 

probleem;  

• instellingen en hulpverleners op korte termijn overeenstemming bereiken over definities, 

bijvoorbeeld wat is een dak- en thuisloze jongere en wie is per wanneer verantwoordelijk 

voor de hulp (ook preventief) aan deze jongeren; 

• de voorzieningen met elkaar meer resultaatgerichte afspraken maken, streefcijfers bepalen 

en prestatie-indicatoren gebruiken zodat de aanpak van het probleem meetbaar en 

merkbaar is;  

• Retour een vaste plaats krijgt in Parkstad Limburg vanwege de positieve effecten die dit 

heeft voor de risicojongere;  

• de gemeente zorgt voor een adequate registratie van de hulpverleningsgeschiedenis van 

de jongeren; 

• de politie meer vindplaatsgericht en als signalerende voorziening werkt; 

• ouders en jongeren een informatiepunt krijgen zodat vinden en gevonden worden beter 

georganiseerd en geborgd is; 

• er meer straathoekwerkers zouden moeten komen. Er zijn op dit moment weinig 

straathoekwerkers en geen straathoekwerkers verslaving. Ook de buurtnetwerken hebben 

een tijd stilgelegen. Hun signaleringsfunctie wordt node gemist en zou nieuw leven moeten 

worden ingeblazen;  

• partijen het convenant meer bekendheid geven op de werkvloer van de voorzieningen en bij 

de hulpverleners. 

 

3. Wijzigen van de inhoudelijke aanpak om bestaande knelpunten weg te werken. Dit houdt 

praktisch onder meer in dat: 

• preventie een duidelijker plek krijgt in de keten die zich richt op de levensloop van jongeren 

van 0 tot 23 jaar; 

• de leeftijdsgrens van achttien jaar geen breukpunt mag zijn in de hulpverlening en in de 

preventieve aandacht voor jongeren; 

• het drugsprobleem onder jongeren ingrijpender wordt aangepakt. Hiervoor zou een apart 

actieplan moeten komen. Er moet een hulpaanbod komen voor jonge kinderen en hun 

ouders om ze van de drugs af te helpen; 

• de multiproblemgezinnen meer in beeld moeten worden gebracht en meer centraal staan in 

de aanpak dan nu het geval is. 
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2 Implementatieplan  

Samenwerken voor jeugd, zo doen we dat in Parkstad 

De volledige tekst vindt u als bijlage in deze eindpublicatie opgenomen. 

Hieronder volgt de Samenvatting. 

 

In de “Nota van Bevindingen, onderzoek naar de preventie van dak- of thuisloosheid in 

Parkstad Limburg” komt het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) tot de volgende conclusies: 

de instellingen die zorg en hulp bieden aan jeugdigen in Parkstad Limburg kennen elkaar 

onvoldoende en delen te weinig informatie met elkaar; 

de nadruk moet meer worden gelegd op preventieve maatregelen en vroegtijdige signalering; 

er moet bestuurlijke afstemming komen m.b.t. de regievoering en de aanpak van de problemen. 

 

Na analyse van de nulbeschrijving in hoofdstuk 4 is de conclusie dat de regio Parkstad specifiek 

moet inzetten op: 

Preventief jeugdbeleid en vroegtijdige signalering, om daarmee snel hulp te bieden en het 

beroep op de curatieve jeugdzorg te verminderen.  

Bestrijding jeugdwerkloosheid. De jeugdwerkloosheid is hoger dan de landelijke gemiddelden. 

Deze daalt in Parkstad, maar langzamer dan elders in het land.  

Het aantal veelplegers en verdachten in de leeftijdsgroep vanaf 17 jaar. Deze groep is groot in 

vergelijking met andere gebieden.  

 

Vanaf de publicatie van de Nota van Bevindingen in 2006 is een aantal maatregelen genomen 

om aan bovenstaande punten tegemoet te komen. Deze komen in hoofdstuk 5 aan de orde. In 

hoofdstuk 6 staan de ambities genoemd voor de komende twee jaren. De belangrijkste zijn 

hieronder gerubriceerd in drie ketens, te weten de bestuursketen, de informatieketen en de 

zorgketen. 

 

Bestuursketen: 

 

Instellen bestuurlijke Regiegroep Jeugd 

Regionale samenwerking bij het opzetten van Centra voor Jeugd en Gezin 

 

Informatieketen: 

 

Invoering Verwijsindex in de regio volgens één systematiek 

Organiseren regievoering en doorzettingsmacht op uitvoerend niveau 
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Zorgketen: 

 

Vroegtijdig signaleren van alle risicokinderen vanaf de geboorte 

Vermindering achterstanden in het onderwijs 

Realiseren multidisciplinaire zorgstructuren voor iedere school in het primair onderwijs, 

het voortgezet onderwijs en het MBO 

Realiseren van één loket voor indicatiestelling in het onderwijs 

Vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters 

Maatwerktrajecten voor jeugdige werklozen, zwerfjongeren en veelplegers 

Voorkomen wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg 

 

 

Na twee jaar zal door het ITJ in een vervolgonderzoek worden nagegaan of de genomen en 

nog te nemen maatregelen geleid hebben tot een daadwerkelijke versterking van de jeugdketen 

in Parkstad Limburg. 
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3 Nawoord  

 

Inleiding 

ITJ vindt het in haar gezamenlijke aanpak van het toezicht op de samenwerkingsketens voor de 

jeugd belangrijk, dat de gemeente waar het onderzoek plaatsvond, een actieplan opstelt om de 

geconstateerde problemen daadwerkelijk op te lossen. Op basis van de door ITJ opgestelde 

Nota van bevindingen
3
 heeft de gemeente Heerlen een Actieplan Ketenregie Dak- en Thuisloze 

jongeren “Verscherpen en Verbinden”  om te komen tot een ketensamenwerking in Parkstad 

geschreven. Daarna is een regionale bestuurlijke regiegroep gevormd, die een overlegstructuur 

heeft ingesteld en opdracht gegeven aan een aantal werkgroepen om een aantal acties verder 

uit te werken.  

Deze Regiegroep Jeugd bestaat uit vertegenwoordigingen van de regionale instellingen, de 

gemeenten en de provincie. Hun doel is om de (bestuurlijke) samenwerking in Parkstad 

Limburg beter vorm te geven en een platform te creëren als draagvlak voor het concretiseren 

van de diverse acties. Dit is met enthousiasme aangepakt en heeft geresulteerd in het 

implementatieplan ‘Samenwerken voor jeugd, zo doen we dat in Parkstad’. 

 

ITJ heeft het implementatieplan vanuit de volgende invalshoeken doorgelicht: 

1. volledigheid: omvat het implementatieplan concrete activiteiten om de 

geconstateerde problemen op te lossen en concrete verbeteringen voor kinderen en 

zwerfjongeren te bereiken? Worden de aanbevelingen uit de Nota van bevindingen 

opgepakt? 

 

2. uitvoerbaarheid: zijn de activiteiten uit het implementatieplan voldoende concreet om 

ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren: is er een concreet resultaat per activiteit 

aangegeven? Wie is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het behalen van dit 

beoogde resultaat en in welke termijn(en)? 

 

3. borging: is in het actieplan door de betrokken bestuurlijke en uitvoerende partijen 

opgenomen, dat zij de uitvoering van het plan/de activiteiten kunnen volgen, zodat 

bijsturing en evaluatie mogelijk zijn? Is duidelijk wanneer de resultaten zijn behaald? 

 

 

 

                                            
3
 Zie Nota van Bevindingen Pilot Parkstad Limburg,Onderzoek naar de preventie van dak- of thuisloosheid van jongeren 

in Parkstad Limburg,augustus 2006. 
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Ad 1. volledigheid 

In het implementatieplan is voor de versterking van de jeugdketen een heldere visie 

geformuleerd, waarbij het kind centraal staat en in zijn context wordt gezien. Parkstad Limburg 

biedt een veilige opvoedingsomgeving met zorg en bescherming als dat nodig is. 

 

Om deze visie verder gestalte te geven is een aantal maatregelen genomen met betrekking tot: 

a. De bestuursketen: de Regiegroep Jeugd van Parkstad is gevormd, werkt vanuit haar 

gezamenlijke visie en heeft concrete verbeterpunten afgesproken. Hierin zijn per onderdeel 

(zoals verantwoordelijkheden, convenantafspraken of het schrijven van beleidsplan 

jeugdgezondheidszorg) concrete resultaten en termijnen afgesproken. 

b. De Informatieketen: in het Implementatieplan wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak, 

die voor de relevante onderdelen maatregelen aangeeft en deadlines vaststelt. Alle 

onderwerpen die in de Nota van Bevindingen en het actieplan Verscherpen en Verbinden op dit 

terrein worden genoemd, zijn behandeld en de aanpak kan tot de gewenste resultaten leiden 

indien binnen de geplande tijd uitgevoerd. Het is echter niet altijd duidelijk waaraan de diverse 

evaluaties dan worden afgemeten. Wanneer hebben bijvoorbeeld de Bureaus jeugdzorg 

voldoende ‘geparticipeerd’ in ‘Steunpunt opvoeding’ of ZAT’s? Dat zal nog verder moeten 

worden geconcretiseerd.  

c. De zorgketen: Voor de zorgketen geldt, dat de bestaande samenwerkingsafspraken 

voornamelijk verder moeten worden uitgewerkt, omdat de basis (voorwaarden) eigenlijk al 

vervuld zijn. De aandachtspunten uit de Nota van Bevindingen zoals preventie, straathoekwerk, 

het vermijden van 18+ breuk en het versterken van bestaande goede initiatieven komen in het 

implementatieplan aan de orde.  

 

ITJ is van oordeel dat alle relevante onderdelen worden aangepakt en voorzien van concrete 

maatregelen en termijnen. In het hoofdstuk Ambities van het implementatieplan worden de 

prestatie-indicatoren en het tijdstip van evaluatie helder omschreven. Het meetbaar maken van 

resultaten moet echter nog verder worden uitgewerkt, zodat de tussentijdse en eindevaluaties, 

de voortgang en verdere verbetering kunnen sturen en Parkstad Limburg kan meten of het 

gewenste resultaat is behaald.  

 

Ad 2. uitvoerbaarheid 

Een duidelijk beeld over de uitgangssituatie is voorwaarde om te kunnen analyseren wat de 

oorzaken zijn en te kunnen meten of er concrete vooruitgang wordt geboekt. In het 

implementatieplan wordt een helder beeld geschetst aan de hand van de beschikbare cijfers 

(de nulmeting).Ten aanzien van de maatregelen genoemd in Implementatieplan geldt, dat de 

omschrijving en onderbouwing voldoende vertrouwen wekken over de uitvoerbaarheid van de 

maatregelen.  
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Het ITJ is van oordeel, dat het implementatieplan uitvoerbaar is, maar vraagt aandacht voor het 

nog beter inzichtelijk maken van de gewenste resultaten. 

 

Ad 3. borging 

Allereerst vindt ITJ, dat in het hoofdstuk Ambities een aantal duidelijke afspraken zijn 

vastgelegd. ITJ gaat er met de Regiegroep Jeugd van uit dat deze doelstellingen voor de 

onderscheiden ketens voldoende houvast bieden om de ontwikkelingen in de samenwerking te 

volgen en te borgen. Op het gebied van de samenwerking zijn al positieve ontwikkelingen te 

melden. De uitgesproken ambitie om met elkaar de gesignaleerde problemen op te pakken en 

de ingestelde Regiegroep Jeugd zorgen voor een goede borging bij de partners in Parkstad 

Limburg. 

 

Samengevat 

Het ITJ is van oordeel, dat het implementatieplan voldoende waarborgen bevat om 

verbeteringen voor de jeugd in Parkstad Limburg te bewerkstelligen. Extra aandacht is echter 

nodig voor het meetbaar maken van de resultaten zodat ook periodieke bijstelling kan 

plaatsvinden indien dit nodig is.  

 

Voortgangsbewaking en contactinspecteur ITJ 

ITJ verwacht van Parkstad Limburg dat het implementatieplan wordt gevolgd. De Regiegroep 

Jeugd moet volgens afspraak periodiek evalueren of de maatregelen uit het implementatieplan 

worden uitgevoerd en of de activiteiten er daadwerkelijk voor zorgen dat jeugdigen er beter van 

worden.  

Op basis van tussentijdse evaluaties zal ITJ de uitvoering van het implementatieplan van 

Parkstad Limburg monitoren en na twee jaar een nader te bepalen vorm van eindevaluatie 

doen. ITJ verzoekt Parkstad Limburg aan het eind van de monitorperiode een zelfevaluatie op 

te stellen. 

Het monitoren vindt plaats aan de hand van voortgangsrapportages van de Regiegroep Jeugd 

of tussentijdse evaluaties zoals voorzien bij de Ambities en voortgangsgesprekken. Deze 

gesprekken vinden plaats tussen de contactinspecteur van ITJ en de contactpersonen van 

Parkstad Limburg. Indien nodig of gewenst zal met de verantwoordelijke wethouder contact 

opgenomen worden over de voortgang.  
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BIJLAGE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 

AMW  Algemeen Maatschappelijk Werk 

AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BAS  Bewust Aanwezig op School 

BJZ  Bureau Jeugdzorg 

CJG  Centrum voor jeugd en gezin 

CWI  Centrum voor Werk en Inkomen 

GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

GGZ  Geestelijke Gezondheids- en Verslavingszorg 

IB Intern begeleider 

ITJ   Integraal Toezicht Jeugdzaken 

JOW  Jeugd, Onderwijs en Welzijn 

Mbo   Middelbaar beroepsonderwijs 

OGGZ  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

OOGO  Op Overeenstemming Gericht Overleg 

OZL  Oostelijk Zuid Limburg 

PCL  Permanente Commissie Leerlingenzorg 

PO  Primair Onderwijs 

REA  Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten 

RVC  Regionale Verwijzingscommissie 

SMART  Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 

VSV  Voortijdig School Verlaten 

VVE  Voor- en Vroegschoolse Educatie 

VO  Voortgezet Onderwijs 

Wcpv  Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

ZAT   Zorg Advies Team 

ZIOS  Zorg in en om school 

 


