
Organisatie voor welzijn, cultuur en kinderopvang o
o

casca o
-w

Geachte mevrouw, meneer, Heemstede, 3 mei 2007.

Hierbij zend ik u het jaarverslag 2006 van het Jongerennetwerk 12 + in Zuid-Kennemerland.
Sommigen van u zijn betrokken als deelnemende partner, anderen zijn
samenwerkingspartners of mogelijke verwijzers.
Ik hoop dat u uit dit jaarverslag duidelijk wordt wat het Jongerennetwerk doet en betekent
voor de jeugd in deze regio.
Wij willen graag met u in 2007 weer verder om de jeugdhulpverlening en met name preventie
daarvan te verbeteren.
Als u vragen heeft kunt u natuurlijk contact met mij opnemen:
hiobse(a),casca.nl of 023-5483820.

Met vriendelijke groet,

Hetty Jobse,( coöi dinator.

Locaties:

de Luifel, Herenweg 96

het Honk, Molenwerfslaan 11

de Princehof, Glipperweg 57

Postbus 578

2100 AN Heemstede

Tel. (023) 548 38 28

Fax (023) 548 38 29

info@casca.nl

www.casca.nl
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Postbank 11261
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JAARVERSLAG JONGERENNETWERK ZUID-KENNEMERLAND 12 +
2006.

Inleiding.
Dit jaarverslag betreft het kalenderjaar 2006.
In dit jaar hebben wij een lastige periode doorgemaakt, omdat een paar vaste
vertegenwoordigers langdurig zijn uitgevallen. In combinatie met de normale wisselingen in
vertegenwoordiging heeft dit duidelijk gevolgen gehad voor de voortgang, de inbreng van
signalen en een goede afstemming in de keten.
Er zijn tussen de gemeentes en Bureau Jeugdzorg afspraken gemaakt om een structurele
vertegenwoordiging in het netwerk te leveren. Door personele problemen was dit lastig te
realiseren voor hen, maar het is zoveel mogelijk gelukt.
De laatste maanden van 2006 waren wij weer op volle sterkte Ook is toen een vaste
vertegenwoordiging vanuit Bureau Jeugdzorg, jeugdhulpverleningsteam, gerealiseerd.
In zijn totaliteit is de opkomst bij de vergaderingen goed te noemen. Niemand is afwezig
zonder goede reden. De betrokkenheid is groot.
Naast de vaste vertegenwoordigers is er soms een stagiaire of nieuwe collega aanwezig om
een indruk te krijgen van het funktioneren van het netwerk.

Netwerkvergaderingen.
Wij zijn dit jaar 8 maal bij elkaar geweest.
De vergadering valt in twee onderdelen uit te splitsen: de bespreking van de signalen over
jongeren en de algemene onderwerpen.

Signalen
Signalen worden bijna altijd door deelnemers zelf ingebracht.
Er zijn dit jaar 14 nieuwe signalen ingebracht. Bij het begin van het jaar stonden er nog 15
signalen op de rol. Er zijn 9 jongeren opnieuw op de agenda gezet naar aanleiding van een
follow-up bespreking. De follow-up bespreking wordt gehouden nadat een signaal een half
jaar afgesloten is wat het netwerk betreft. De follow-up bespreking heeft tot doel om na te
vragen hoe het er dan voor staat. Loopt er nog hulp, gaat het goed of moet er opnieuw
bijgestuurd worden.
Gemiddeld werden er per vergadering 13 signalen besproken.
Het aantal besproken jongens en meisjes was ongeveer even groot.
Significant is dat bij de gezinskenmerken scheiding veel voorkomt of een ' afwezige 'ouder.
Opvoedingsproblemen, gedragsproblemen en verslavingsproblematiek vormen de
belangrijkste problematieken.
Overmatig alcoholgebruik speelt bij veel problemen een negatieve rol.
Bij veel vechtpartijen is dat duidelijk, maar ook bijvoorbeeld bij onveilig vrijen.

Een uitgewerkt overzicht van de signalen vindt u als bijlage.

Omdat het in de loop van het jaar duidelijk werd dat het aantal nieuw ingebrachte signalen
gering was, heeft de coördinator dit in juli in een vergadering ter sprake gebracht.
Als reden kan aangevoerd worden dat door afwezigheid van sommige deelnemers het aantal
achterblijft.
Door de netwerkleden werd o.a. aangevoerd dat zij door deelname aan het netwerk zelf meer
deskundig en ervaren waren geworden. Opgemerkt wordt hierbij wel datje ook blinde
vlekken kimt krijgen als je teveel op je ervaring vertrouwt.
Door instellingen wordt ook aangegeven dat sommige scholen erg weinig melden.
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Informatie
Door de coördinator is elke vergadering informatie aangedragen.
Dit ging om boeken, informatiebrochures, thematische theaterstukken, interessante websites,
conferenties, e.d.
Door deelnemers is ook over verschillende onderwerpen bijdrages geleverd.
- De Brij der verslavingszorg heeft regelmatig geïnformeerd over marktontwikkelingen van
drugs, zoals het in omloop zijn van slechte pillen, verschijnselen die dat met zich mee kan
brengen.
- De Hartenlustschool vertelde over hun goede ervaringen met het NS project over agressie.
- De jongerenwerker van Casca heeft de opzet en doel van het "peilstok "overleg uitgelegd.
Maandelijks komen jongerenwerk, politie, Halt en leerplicht bij elkaar; incidenteel is ook afd.
groen van de gemeente betrokken. Dan worden alle plekken gemonitord waar jongeren zich
ophouden.
- leerplichtambtenaar heeft gesproken over het project "herstart".
- Haemstede Barger leverde informatie over cyberpesten.
- Hartenlustschool vertelde over de methodiek van kortdurende counseling. Een goede
methode voor vertrouwenspersonen.
- de opgezette 24-uurs crisisdienst van Bureau jeugdzorg, waar iedereen erg blij mee is.
- gemeentelijke thema-avonden.
- de week van de liefde, een samenwerking van GGD en jongerenwerk over jongeren en seks.

Vast agendapunt werden de vragen van scholen.
Hierin kwamen algemene vragen aan de orde bijv. over mogelijkheden van
weerbaarheidstrainingen, wanneer mag je als school een kind uitschrijven, hoe krijg je contact
met een leerling in j eugddetentie
Naast informatieve vragen komen hierin ook inhoudelijke zaken aan bod : wat bijvoorbeeld te
doen als je zorgen hebt om een jongere en ouders ontkennen alle problemen of als ouders
weigeren dat je contact hebt met een hulpverlener.
Wat werkt wel en niet om ouders naar ouderavonden te krijgen.

Informatie door instellingen.
De teamleider van Bureau Jeugzorg heeft informatie gegeven over de organisatie en de
verschillende onderdelen.
Belangrijk is met name welke funktie zij vervullen op het gebied van jeugdhulpverlening.

Ook de Brij der verslavingszorg heeft informatie gegeven over wat zij doen. Het
drugsinfoteam is onder de aandacht gebracht.
Belangrijk vraagpunt wanneer je naar de Brijder kan verwijzen. Veel tips zijn gegeven over
signalen van gebruik en hoe dit bespreekbaar te maken.

De mensen van de preventieafdelingen van de Jeugdriagg en de Geestgronden zijn op ons
verzoek in de vergadering geweest om speciaal over het thema eetproblemen te praten.
Wij hebben veel geleerd over eetproblemen en eetstoornissen. Ook hier ging het om
signalering en bespreekbaar maken. En vervolgens welke hulp er beschikbaar is voor jongeren
en/of hun ouders.
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Tenslotte is er een particulier therapeute gekomen om te spreken over langdurig
schoolverzuim bij psychische klachten.
Binnen het netwerk waren er bijvoorbeeld vragen over signalering in een vroeg stadium; het
spanningsveld tussen langdurige schooluitval en gevolgen voor leren en sociaal leven; rol van
de school en van de ouders; de opstelling van leerplicht hierbij; waarom lijkt het meer voor te
komen.
Uit deze bijeenkomst zijn een aantal heel concrete aandachtspunten naar voren gekomen, o.a.:
Wees als school actief bij ziekmeldingen van langer dan een week
Aandacht voor sociale veiligheid binnen school
Houd de werkdruk van leerlingen in de gaten.
En wij hebben uitgewisseld over ideeën rond het contact houden met de leerling gedurende
zo'n periode, rol van de schoolarts, het inzetten van een leerkracht op afstand.

Thema's
Een paar algemene thema's zijn dit jaar uitgebreid aan bod gekomen.
Het gaat om:

- cyberpesten
- groep voor kinderen van gescheiden ouders op school
- moeilijk plaatsbare leerlingen

conclusies van het' emovo 'rapport. ( een onderzoek onder 2e en 4e klassers in het
V.O., uitgevoerd door de GGD. )

Het cyberpesten is al langere tijd een onderwerp van bespreking. In eerste instantie hebben
wij vooral gekeken naar de technische en juridische kanten.
Dit jaar is er duidelijk sprake van meer aangiftes bij de politie.
Op twee scholen zijn er ouderavonden over dit thema gehouden. Bij de Haemstede Barger
was de coördinator ook aanwezig in het forum.
Er is veel meer informatie beschikbaar gekomen over het onderwerp. Dit wordt onderling
uitgewisseld.
Tenslotte is er door Casca een cursus voor ouders aangeboden over internetveiligheid en
jongeren.

Al langere tijd is er, vanuit het netwerk, bij Bureau Jeugdzorg, afd. voorliggende
voorzieningen, aangegeven dat er behoefte is aan een training om een groep op te zetten voor
kinderen van gescheiden ouders.
Na ruim eenjaar doorzetten om dit in gang te zetten is er in 2006 een trainster beschikbaar
gekomen om dit te doen. Door meerdere scholen is een informatieve bijeenkomst gevolgd
over kinderen en gescheiden ouders. De training om zelf een laagdrempelige groep op school
te starten zal begin 2007 gegeven worden.

Regelmatig kwam het probleem terug van leerlingen die wegens grote problemen niet in een
school te handhaven zijn. Het Time-Out project is hier deels een antwoord op. Maar hier
kunnen leerlingen alleen tijdelijk terecht.
Nu betekent het soms dat er weken of maanden met een jongere wordt geleurd om ergens een
plek te vinden. Een jongere zit dan soms lange tijd thuis.
Zowel scholen als leerplichtambtenaren hebben duidelijk de behoefte geformuleerd om een
opvangklas voor moeilijk plaatsbare leerlingen op te zetten.
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Veel tijd hebben wij besteed aan het bespreken van het emovorapport.
Door de GGD is een onderzoek gedaan bij alle 2e en 4e klassers in het Voortgezet Onderwijs.
In dit onderzoek is gevraagd naar lichamelijke en psychische aspecten en leefstijl.
De uitkomsten zullen nog per gemeente gerapporteerd worden.
Per school zijn de uitkomsten door de betrokken schoolarts besproken. Alleen het
Kennemerlyceum heeft niet aan het onderzoek meegedaan.
In het netwerk hebben alle scholen de belangrijkste conclusies voor hun school besproken.
En vervolgens hebben wij besproken welke acties scholen daar zelf op ondernemen en wat
instellingen en/of anderen kunnen doen.
Per school zijn er verschillen en de volgende opvallende uitkomsten hebben dan ook geen
algemene geldigheid:

- er wordt meer gepest dan gedacht
- onveiligheidsgevoelens van meisjes bij het uitgaan van de school

onveilige vrijen
ongezonde levensstijl
wapenbezit

- gedachtes over en pogingen tot zelfdoding.
Er zijn een aantal grote algemene zaken naar voren gekomen.
Dit betreft:

- alcohol - en drugsgebruik
- handel m middelen

onveilig vrijen
- opvallende scores rond acceptatie van homosexualiteit, zowel hoog als laag.

Spijbelen, meer dan gedacht.
Middelengebruik speelt een belangrijke rol bij onveilig vrijen en bij vechtpartijen.

Wat betreft spijbelen ondernemen de scholen zelf actie.
Rond het onderwerp acceptatie homosexualiteit wordt het COC voor lessen uitgenodigd.
Rond het middelengebruik zal vooral de inzet van de Brij der verslavingszorg geïntensiveerd
worden. Dit gaat zowel om lessen als om ouderavond. Eén school heeft een inloopspreekuur
van de Brijder op school.
Verder is het zinvol dat thema's van de door de gemeentes georganiseerde thema-avonden en
thema-avonden van scholen op elkaar afgestemd zijn.
Ook bij de politieacties in Zandvoort zal, naast Halt, ook de Brij der ingeschakeld worden.
Rond drugshandel zal de politie een duidelijke rol hebben.
Voor het onveilig vrijen kan via de GGD voorlichtingsmateriaal beschikbaar komen.
In het nieuwe lespakket van Halt is aandacht voor het ontwikkelen van crimineel besef.

Overmatig alcoholgebruik bij sportverenigingen komt ook veel voor.
Hierover hebben wij de gemeentes benaderd, om te bekijken hoe zij hierin invloed kunnen
hebben.
In de nieuwsbrief van het jongerennetwerk, die ook verspreid wordt bij de sportverenigingen,
zal hier ook op gewezen worden.

Tenslotte
In december is er in het kader van de nationale week van de jeugdzorg een regionale
conferentie over jeugdbeleid gehouden.
De coördinator heeft hier een presentatie gehouden over de netwerken.
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Conclusies.
In 2006 zijn er minder nieuwe signalen gemeld. Dit heeft o.a. te maken met een periode van
wisselvallige deelname en langdurige ziekte van een paar vaste deelnemers.
Continuïteit is een wezenlijk noodzakelijke basis.
De preventieve funktie heeft gestalte gekregen in deskundigheidsbevordering over
vroegsignalering van diverse problematieken. Ook goede en diverse aandacht voor informatie
en thema's heeft hieraan een bijdrage geleverd.
Ook de onderlinge afstemming rond aanpak van problemen blijft goed. Zo werd ook duidelijk
dat samenwerking tussen de jeugdreclassering en de Brijder verslavingszorg beter kan.
De vangnetfunktie blijft heel wezenlijk gezien het aantal signalen dat weer een vervolg krijgt
na een follow-up bespreking.
Het blijft voor ons allen moeilijk te accepteren als jongeren, bij gebrek aan oplossingen,
langdurig thuis zitten en/of niet de geschikte hulp kunnen krijgen. De mogelijkheden om echt
snel in te grijpen zijn beperkt.
Het is goed om te merken dat sommige thema's door de jaren heen tot concrete verbeteringen
leiden zoals de groep op school voor kinderen van gescheiden ouders of de aandacht voor
cyberpesten en internetveiligheid.
Grootste zorg blijft het overmatig alcoholgebruik.
Het emovorapport heeft veel gegevens opgeleverd.
Over een halfjaar zullen wij de voorgestelde acties evalueren.
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JAARCIJFERS JONGERENNETWERK 2006.

Nieuw 14
Opnieuw 9
Follow-up 33
Er stonden nog 15 signalen op de rol.
Er zijn 4 consultvragen gesteld.
Bij de follow-up besprekingen waren er 13 bij wie de hulp nog loopt.
Met 8 gaat het goed. 9 zijn opnieuw besproken.

Per vergadering zijn er gemiddeld 13 signalen besproken.

Gemeente van herkomst.
Heemstede 8
Bloemendaal 3
Bennebroek O
Zandvoort 3

Inbrengers.
Politie 3
Halt 3
Jongerenwerk 3
Leerplicht Bloem l
LeerplichtHeem 2
Kennemrlyceum l
Leerplicht Haarlem l
Ouders l
Gertenbach l

Allen waren van autochtone afkomst.

Anoniem 3
Op naam 11
Jongens 8
Meisjes 6

Gezinssamenstelling.
1 oudergezin 5
2 oudergezin 8
nieuw samengesteld l

gezinskenmerken.
Scheiding 4
Overlijden ouder l
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Werkloosheid l
Ziekte ouder l
Handicap gezinslid l
"afwezige "ouder 3

contacten met andere hulpinstellingen.
Ja 8
Nee 4

Problemen
Opvoedingsproblemen 8
Gedragsproblemen 7
Verslaving 5
Criminaliteit 3
Sociale vaardigheden 3
Emotionele problemen 3
Psychische verwaarlozing 2
Lichamelijke verwaarlozing l
Verzuim l

Adviezen en verwijzingen.
Bureau Jeugdzorg 4
AMK 3
Riagg 2
Brijder l
Raad voor de Kinderbescherming l
Jeugdreclassering l
Taakstraf l
Psychologisch onderzoek l
Peilstok overleg l
Gesprekken op school l
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Deelnemers aan het jongerennetwerk Zuid-Kennemerland.

Scholen.
Gertenbach College voor VMBO-T Zandvoort
Haemstede Bargerschool voor VMBO-T Heemstede
College Hageveld Heemstede
Hartenlustschool voor VMBO-T Bloemendaal
Kennemerlyceum Bloemendaal
Montessori College voor VMBO-t Bloemendaal
Stedelijk Gymnasium Haarlem

Instellingen
GGD-jeugdgezondheidszorg
Bureau Jeugdzorg, j eugdhulpverleningsteam
Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Bureau Jeugdzorg, jeugdreclassering
Politie - basisteam Duinrand
Politie Zandvoort
Bureau Halt
Brij der verslavingszorg
Casca tiener-en jongerenwerk.

Gemeenten
Gemeente Bloemendaal, leerplicht.
Gemeente heemstede, leerplicht
Gemeente Haarlem, leerplicht voor bennebroek en Zandvoort.

Cordinator.


