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In de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen geven partijen aan hoe 

zij een goed leefklimaat voor kinderen en jongeren in hun gemeente willen bieden. Een 

belangrijk onderwerp, dat raakvlakken heeft met alle beleidsterreinen. Een gemeente die 

goed is voor kinderen is goed voor alle inwoners. En dat is tegelijk van economisch belang.  

 

De jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid bij de gemeente.  Het gaat – 

over het algemeen – goed met onze jeugd. Vanzelfsprekend is dit echter niet. De kost gaat 

voor de baat uit. Jeugdbeleid is breder dan jeugdzorg. Het ‘voorliggend veld’ signaleert en 

voorkomt uitval – en duurdere zorg.  

 

Graag bieden wij u enkele voorstellen aan over Positief Jeugdbeleid.  

 

Koester de jeugdorganisaties 

In uw gemeenten zijn veel jeugdorganisaties actief, zoals scouting, sportverenigingen, 

jeugdclubs, kinderwerk en speeltuinverenigingen. Zij werken in buurten waar kinderen 

opgroeien. Bij hen hebben kinderen tijd en ruimte voor hun spel, empowerment en 

talentontwikkeling,  aanvullend op het onderwijs. Zij werken - samen met 

jeugdzorgorganisaties - vaak onzichtbaar in het ‘voorliggend veld’ en geven vorm aan 

positief en preventief jeugdbeleid. Met vrijwilligers én waar nodig professionals. Deze 

organisaties verdienen uw steun. De resultaten van hun werk zijn op langere termijn 

zichtbaar. Dat vraagt dan ook om langdurige, structurele ondersteuning, niet (alleen) om 

kortdurende projectsubsidies.   

 

Laat kinderen meepraten  

Kinderen zijn volwaardige gesprekspartners bij onderwerpen die hen aangaan. 

Kinderparticipatie is een structureel onderdeel van het jeugdbeleid. Stimuleer de dialoog 

tussen organisaties en kinderen. Niet vrijblijvend, maar gericht op concrete resultaten, die 

vervolgens ook worden uitgevoerd. Dit is tegelijk een vorm van burgerschapsvorming. 

 

Haak in op andere beleidsterreinen 

Het werkveld van gemeenten is breed. En elk terrein kent onderdelen die de kinderen en 

jongeren aangaan.  Een actueel voorbeeld is klimaatadaptatie. Bekijk hierbij hoe u water 



kunt inzetten en gebruiken om attractieve waterspeelplaatsen te creëren en gelijktijdig de 

waterberging op orde te krijgen. Stimuleer interdisciplinaire samenwerking in een kind- en 

gezinsvriendelijke gemeente. 

 

Maak het concreet 

Vorig jaar publiceerde Ruimte voor de Jeugd ‘Spelen maakt gezond, een tienpuntenplan voor 

vitale jeugd’. Ter inspiratie voegen wij dit document toe.  

 

 

Wij wensen u veel succes bij het vaststellen van de programma’s voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Froukje Hajer 

Voorzitter Platform Ruimte voor de Jeugd 

 

 

Platform Ruimte voor de Jeugd is een netwerk van deskundigen en organisaties die actief invulling geven aan 

Positief Jeugdbeleid. Uitgangspunt is dat ieder kind een veilige en uitdagende leefomgeving verdient, waarin het 

zelfstandig kan spelen en gezond kan opgroeien. Het Platform Ruimte voor de Jeugd wil dat kinderen zich op 

een gezonde manier kunnen ontwikkelen, met ruimte voor spel, zelfstandige mobiliteit en een volwaardige 

plaats in de samenleving. www.ruimtevoordejeugd.nl.  

  

 

 


