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Beleidskader Jeugd 

Kosten jeugdhulp  

• 2018: € 12.160.000 

• Stijging van 24% t.o.v. 2017 

• Prognose 2019; 5% 

 

Jeugdhulpgebruik 

• 2017: 1500 jeugdigen 

• 2018: 1650 jeugdigen (12,5%) 
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Beleidskader Jeugd 
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Beleidskader Jeugd 

• Opvoeden en opgroeien 

• Veerkracht en levensfases 

• Pedagogische infrastructuur: 
Opvoedondersteuning en 
preventieve interventies 

• Gezinsgericht 

• Ontschot 

• Zo dichtbij en thuis mogelijk 
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Pedagogische basisinfrastructuur 

Signalering 
samenwerking formele netwerk (o.a. 
kinderopvang, scholen, jongerenwerk, 
jeugdgezondheidszorg, Geynwijs op school, 
leerplicht, RMC).  

 
  
Opvoedondersteuning / oudernetwerken 

·laagdrempelige ontmoeting 
·opvoedondersteuning 
 

Kansrijke preventieve interventies 
·overgangen levensloop  
·ingrijpende levensgebeurtenissen.  
·kenmerken van de buurt/wijk.  

 
 
Preventieve aanpak voor kinderen en 
jongeren; geldwijs  

·Informeren om schulden te voorkomen   
·regelingen voor gezinnen in armoede, schulden 
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Kinderen met een (dreigende) 
onderwijsachterstand -> onderwijskansenbeleid 
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Preventieve interventies 

 
Onderzoeken:   
“Preventief Aanbod Nieuwegein”   
“Jeugd GGZ Nieuwegein” 
 
Aanbevelingen:  
· Stimuleer samenhangend en integraal 

preventief aanbod 
· Voorkom te laat signaleren en verwijzen : 

goede samenwerking en expertise. 
· Geef bewezen effectieve interventies 

voorrang 
· Spreek met ouders, jongeren en partners 
· Eengezinshuishoudens/  echtscheidingen 

belangrijke oorzaak hoge gebruik van GGZ- 
zorg;  preventieve aanpak die aansluit bij de 
behoeften van inwoners 

· Aanbod oudernetwerken/ voorkomen 
jeugdcriminaliteit vergroten.  
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Stage opdracht 

Hoe kan de gemeente Nieuwegein nadelige 
gevolgen bij kinderen van gescheiden ouders 

zoveel mogelijk voorkomen? 
 

 
Masterthesis Youth, Education and Society, 
Universiteit Utrecht  
Een Beter Aanbod voor Kinderen van 
Gescheiden Ouders in Nieuwegein: 
De Visie van Professionals en Ouders 
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Literatuuronderzoek 

- Confrontatie met ouderlijke 

conflicten 

- Stressvolle veranderingen 

- Weinig betrokkenheid naar het 

kind 

Aantal beschermende 

factoren 

 - Redelijke verstandhouding 

tussen ouders 

- Goede en duidelijke 

communicatie tussen ouders 

- Leeftijdsgenoten die hetzelfde 

hebben meegemaakt 

- Sociale vaardigheden, 

competenties en veerkracht 

- Toegang tot therapeutische 

interventies 

Aantal risicofactoren 
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Constateringen en aanbevelingen 

- Voldoende aanbod en keuze 

- Kennis vergroten, zoals: 

informatiebijeenkomst 

- Vaardigheden versterken, 

zoals: een training 

- Netwerk vergroten, zoals: 

een ontmoetingsplek 

Preventief aanbod: passend voor gescheiden ouders 

- Zoek de samenwerking op 

met andere gemeenten om 

interventies ‘vol’ te krijgen 

- Ondersteun elkaar in hulp 

Combineer preventieve hulp 

- Een plek in huiselijke sfeer 

- Dichtbij de inwoner 

- Zorg ervoor dat er geen wachtlijsten 

ontstaan 

Laagdrempeligheid, toegankelijkheid 

Preventief aanbod: passend voor ieder kind 

- Vanaf 4 jaar 

- Groepsgewijs, individueel en 

online aanbod 

Her-implementeer eerder aanbod 

- Her-implementeer of start een 

pilot met preventieve interventies 

die eerder waren in Nieuwegein  

- Evalueer met de gebruikers van 

de ondersteuning 

Overzicht preventief aanbod 

- Een overzicht van informatie 

en ondersteuning in vorm 

van interventies en  

aanbod in Nieuwegein 

- Site en e-mail bekend 

maken aan alle zorgpartners  
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Preventief aanbod voor kinderen 
in Nieuwegein 

Passend bij het jonge kind 

- Groepsgewijs, spelenderwijze training, 

zoals: Dappere Dino’s (6-8 jr) en Stoere 

Schildpadden (4-6 jr) in leefomgeving 

- Individuele, spelenderwijze training, zoals  

KIES (4-8 jr) of speltherapie in leefomgeving 

Passend bij de jongeren 

- KIES 12-16 jr (her)implementeren →  

laagdrempelig, in leefomgeving 

- Focus op online aanbod: chatten, ‘Villa Pinedo’ 

- Een plek voor huiswerk + begeleiding 

Passend bij het oudere kind 
- Groepsgewijs, spelenderwijze training, zoals: 

KIES (8-12 jr) in leefomgeving 

- Individuele, spelenderwijze training, zoals 

speltherapie 

Thuis 

0-4 4-8 

Onderbouw PO 

8-12 

Bovenbouw PO 

12-18 

VO en verder 

1. ‘Terugkomsessies’ bij groepstrainingen 

2. Website met informatie, huidige aanbod, verwijzingen andere websites, chatfunctie, video’s, telefoonnummer en Whatsapp 

3. Samenwerken met andere gemeenten in preventieve aanpak 
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Preventief aanbod voor gescheiden ouders 
In Nieuwegein 

Preventieve aanpak scheiden 

Investeren in huwelijken/relaties: 

stel een aanpak beschikbaar 

voordat ouders gaan scheiden, 

zoals inzetten van 

relatietherapeuten of interventie  

Website 

met informatie, huidige aanbod, 

verwijzingen andere websites, 

chatfunctie, video’s, 

telefoonnummer en Whatsapp 

Netwerk versterken 

o.a. ontmoetingsplek,  

Buurtgezinnen.nl 

Vaardigheden versterken 

o.a. een training, zoals  

New Beginnings Program, 

Ouderschap na Scheiding 

 

Kennis vergroten 
 

o.a. online forum, theater,  

informatiebijeenkomst + opname, 

(online)flyer, huiselijk spreekuur, 

training Mums & Dads Forever 

Samenwerking andere gemeenten 

Samenwerken met andere gemeenten 

in preventieve aanpak, zodat zoveel 

mogelijk kinderen en ouders passende 

preventieve hulp krijgen 
Toegang 

 Alle gescheiden ouders 

kunnen een aparte training 

volgen ongeacht leeftijd kind 



 
 
Email: 
m.eijkman@nieuwegein.nl 
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