Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld
Barneveld, januari 2016
Betreft: Advies Middenveld Jeugdhulp

Geachte leden van het college van B&W,
Onderzoek / Overwegingen
De ASD heeft in 2015 een interview ronde gemaakt ten behoeve van het zicht krijgen op en
uitbreiding van de achterban op het terrein van de Jeugdhulp. Er is gesproken met de
vertegenwoordigers van een aantal organisaties die in het maatschappelijk middenveld actief zijn
met Jeugd. Reden voor deze focus is dat er al contacten zijn met ouders (ZELF/ bv Werkgroep
Autisme) en de Gemeente zelf ook actief is maar juist de laag ‘SAMEN’ niet echt in beeld is.
Gesproken is met:
 SDVB
 Korfbalvereniging Kootwijkerbroek
 SWB
 CJG
 Be Active
 Schaakclub
 Muziekschool
De ASD heeft met name 3 vragen neergelegd:
1. Merkt uw organisatie het als jongeren jeugdhulp krijgen of nodig hebben?
Het antwoord luidde onomwonden ‘Ja’. Naar 2 kanten is het merkbaar. Als men (bv een
trainer van de voetbalclub) niets weet kan men verkeerd ingrijpen. Als men het wel weet kan
men anticiperen. Zonder hulpverlener te worden is het wel goed om een antenne te hebben
en in bepaalde mate van problematiek op de hoogte te zijn.
2. Hoe ziet u de rol van uw organisatie op het gebied van ‘bijdragen aan jeugdhulp’?
Niemand wil op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Wel wil men graag basiskennis
hebben rondom ‘hoe om te gaan met’. Geen kennis hebben van ADHD of autisme kan een
muziekdocent verkeerd doen ingrijpen. Niet weten dat een voetballertje thuis problemen
heeft kan leiden tot vechtpartijen tijdens de training.
Daarnaast ziet men ook dat het deelnemen aan activiteiten op een vereniging kunnen
bijdragen aan het voorkomen van problemen danwel steun geven aan een behandeltraject.
In sommige gevallen is aantoonbaar dat muziek of sport zelfs therapeutisch ingezet kunnen
worden (bv muziek in relatie tot anti pest programma). Het kan dan de aandacht afleiden van
een al te kille focus op het doel. Het middel gaat focus krijgen en het doel wordt bereikt.
Opvallend is hoeveel jeugd er op enigerlei wijze actief is in een sportclub of
muziekvereniging.
Wel lijkt het erop dat voorzichtigheid op zijn plaats is omdat verenigingen ook een sociaal
aspect hebben. De ‘berperking’ kan mogelijk betekenen dat een passende activiteit/ club
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wordt gezocht wat betreft de te beoefenen sport maar dat het informele / ontmoetingsdeel
toch problemen geeft.
3. Ziet u verbindingen met andere organisaties in het ‘maartschappelijk middenveld’?
Boeiend antwoord hier was steeds dat men die zag. Men ervaart zichzelf als een professional
die graag elders helpt. Bijv een muziekschool die een muziekproject doet met een school
maar ook een sportclub die een spelprogramma organiseert met een school. Ook zijn er
verbindingen naar andere groepen in de samenleving (zoals ouderen) denkbaar.
Daarnaast heeft de ASD met genoegen kennis genomen van het initiatief rond het Sportbeleidsplan.
Op basis van deze informatie adviseer de ASD:
1. Om het draagvlak in de samenleving (ic. de kerkelijke samenleving) voor initiatieven op het
terrein van SAMEN (zoals bv het Sportbeleidsplan) te versterken, kan het verstandig zijn om
niet onnodig het accent te leggen op ‘sport’ maar veel meer op bewegen en actief bezig met
spel of muziek/cultuur.
2. Om het aangaan van verbindingen te stimuleren en niet te forceren kan het nuttig zijn dat
organisaties in het middenveld elkaar regelmatig ontmoeten. Rondom een thema kan dan
uitgewisseld worden wat de ervaringen zijn en hoe er van elkaar geleerd kan worden.
(Gedacht kan worden aan een variant van het Diaconaal netwerk waarin kerken elkaar
rondom ASD thema’s ontmoeten en ervaringen uitwisselen.)
3. Om het herkennen van problemen en het erkennen van een maatschappelijke
verantwoordelijkheid (‘SAMEN”) te faciliteren is het nuttig om tot stimulerings- en kennis
sessies te komen om het middenveld handvatten aan te reiken en te informeren over
loketten voor expertise.
De ASD ziet met belangstelling de reactie van B&W tegemoet. Uiteraard gaan wij graag met u het
gesprek aan over dit thema. De ASD is van mening dat het momentum er is om een stevige stap te
zetten om zo invulling te geven aan SAMEN als onderdeel van zelf/samen/gemeente.

Met vriendelijke groet,

Addie Lassche
Secretaris Advies raad Sociaal Domein
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