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Leusden, 29 juli 2020 
Betreft: aandacht voor ‘positief jeugdbeleid’ in uw verkiezingsprogramma 
 
 
 
Beste leden, 
 
U heeft de belangrijke taak om een nieuw verkiezingsprogramma op te stellen voor uw 
politieke partij voor de verkiezingen van 17 maart 2021. En dat te midden van een 
ongekende economische crisis en recessie ten gevolge van de Corona-pandemie.  
 
Meer dan ooit zijn we ons bewust van het belang van een goede gezondheid. Alle 
kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen 
ontwikkelen en naar vermogen kunnen participeren in de samenleving.  
 
Goede basis voor alle kinderen 
Maar dat gaat niet vanzelf, en ouders staan er niet alleen voor. Soms is extra zorg voor 
kinderen en jongeren nodig. De kosten hiervoor lopen echter hoog op. Gemeentelijke 
budgetten voor de jeugd gaan grotendeels naar de jeugdzorg, terwijl de directe, 
dagelijkse leefomgeving van kinderen juist cruciaal is om gezond op te groeien. 
Daarom schrijven wij u deze brief namens honderden lokale jeugdwerkgroepen uit het 
hele land. Wij pleiten er voor dat er meer aandacht komt voor een goede basis voor álle 
kinderen en jongeren, in beleidstermen ook wel positief jeugdbeleid genoemd.  
Goede jeugd- en speelvoorzieningen in buurten zijn voor kinderen en jongeren 
essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Dreigende problemen bij jeugdigen worden 
er tijdig gesignaleerd en opgepakt. Deze voorzieningen voorkomen duurdere zorg.  
Kinderen en jongeren zijn geen kostenpost, maar een investering in de samenleving. 
  
Wij vragen u in uw verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan:  

1. het vergroten van de maatschappelijk-politieke aandacht voor het positief 
jeugdbeleid; 

2. het belang en de waardering voor de jeugd- en jongerenorganisaties voor hun rol 
in deze;   

3. het borgen van de uitvoering van positief jeugdbeleid door gemeenten; 
 



Meerwaarde jeugdwerk 
Jeugd- en jongerenorganisaties verrichten maatschappelijk belangrijk en betekenisvol 
werk. Zij zijn cruciaal in een kindvriendelijke gemeente. Denk aan speeltuinen, 
kinderboerderijen, kindervakantieorganisaties, Scoutingverenigingen, Kinder- en 
jongerenwerk, waar zowel vrijwilligers als professionals zich dagelijks met hart en ziel 
inzetten voor de jeugd.  Zij laten kinderen spelen, bewegen en talenten ontdekken, 
hetgeen bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid, het zelfvertrouwen en de sociale 
vaardigheden van kinderen en jongeren. Ze dragen bij aan een fijne leefsfeer in buurten 
en wijken, voor jong en oud. Kortom: deze organisaties zijn belangrijker dan ooit.  
 
Rol Rijk en gemeenten 
Die maatschappelijke meerwaarde van het jeugd- en jongerenwerk wordt door de 
overheid helaas niet of nauwelijks onderkend. Gemeenten zijn in de Jeugdwet 
aangewezen als de belangrijkste speler rond jeugdbeleid. ‘Positief jeugdbeleid is de 
verantwoordelijkheid van gemeenten’, staat in de memorie van toelichting van de 
Jeugdwet. De Rijksoverheid laat het dus aan de 355 gemeenten over om jeugd- en 
jongerenorganisaties wel of niet (financieel) te ondersteunen. Dat leidt tot willekeur, 
maar vooral: de meeste gemeenten zeggen hiervoor geen geld te hebben. 
Marktwerking in de (jeugd)zorg en het financieringssysteem bedreigen de ‘gewone’ 
voorzieningen voor kinderen en jongeren. Met de huidige Coronacrisis is de situatie van 
het gewone jeugd- en jongerenwerk alleen maar penibeler geworden. Gelukkig is 2 juli 
een motie aangenomen in de Tweede Kamer, die vraagt om extra steun voor het 
jeugdwerk.  
 
Maar ook structureel heeft de Rijksoverheid, en met name het ministerie van VWS, een 
belangrijke rol om positief jeugdbeleid in een pedagogische civil society te stimuleren. Dat 
wat misschien vanzelfsprekend lijkt, gaat niet vanzelf.  
 
Investeren in de leefwereld 
De uitdaging voor de gemeenten is om een samenhangend geheel te maken van 
algemene jeugdvoorzieningen, lichte ondersteuning, en intensieve hulp bij grotere 
problemen, beperkingen of ontwikkelingsstoornissen. De kunst is om daarbij zoveel 
mogelijk uit te gaan van de ‘gewone’ leefwereld van kinderen en jongeren en de partijen 
die hier deel van uitmaken. Een sterke en positieve omgeving, waarin kinderen 
opgroeien, met direct toegankelijke informatie en advies als er vragen opkomen bij het 
opvoeden en opgroeien, vormt de basis. En intensieve specialistische hulp waar nodig, 
nabij en zonder ingewikkelde regels en schotten.  
 
Een investering in positief jeugdbeleid is een preventieve investering die zichzelf 
terugverdient. Volwassenen die kunnen terugkijken op een gelukkige en gezonde jeugd 
maken meer kans op succes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, doen minder 
beroep op sociale uitkeringen, komen minder snel in aanraking met politie en justitie en 
maken minder gebruik van de toch al zo kostbare gezondheidszorg. Daar hebben we 
de landelijke overheid bij nodig. Er wordt lokaal te veel langs elkaar heen gewerkt, 
waarbij de voorzieningen in buurten dreigen om te vallen. Dat kan niet de bedoeling 
zijn. De landelijke overheid kan helpen dit op te lossen! 
 
Liefde voor kinderen 
Op welke manier uw politieke partij invulling geeft aan dit onderwerp, is uiteraard 
afhankelijk van uw mens- en maatschappijvisie en algehele politieke opvattingen en 
ideologie. Maar onze liefde voor kinderen en jongeren en de wens hun een gezonde en 
gelukkige jeugd te willen geven, is universeel en apolitiek. Want we willen allemaal het 
beste voor onze kinderen.  
 
Wij wensen u, uw commissie en de leden van uw politieke partij veel wijsheid en 



inspiratie toe met de afronding en vaststelling van uw verkiezingsprogramma voor de 
belangrijke jaren 2021-2025. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens bovenstaande organisaties, 
 
Jantje Beton*              Scouting Nederland   Ruimte voor de Jeugd* 
     
 
 
 
 
Dave Ensberg-Kleijkers   Fedde Boersma    Froukje Hajer 
directeur     directeur     voorzitter 
      
  
* tevens initiatiefnemers en partnerorganisaties van de beweging ChildFriendlyCitiesNL 
i.s.m. de VNG 
 
 
 
 


