Visie jeugd- en jongerenwerk gemeente Rijssen-Holten 2020-2025
Visie en strategische doelen
Dit document geeft duidelijk richting aan het gesubsidieerde jeugd- en jongerenwerk en beschrijft het “Wat”.
De visie beschrijft de meest wenselijke situatie van de gemeente Rijssen-Holten voor haar jeugdigen en
jongeren. De strategische doelen geven vorm aan de visie. Waar gaan de subsidiepartners, samen met de
andere stakeholders, aan werken de komende jaren? Wat willen we bereiken?
Visie

In de gemeente Rijssen-Holten groeien jongeren veilig en gezond op in een omgeving,
waarin ruimte is om talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zichzelf te ontplooien en dromen na te jagen,
zodat zij zijn voorbereid om als volwassene zelfstandig en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
De omgeving betreft de verschillende contexten, waarin jongeren zich bewegen, zoals het gezin, de school, de
buurt, de gemeente, de digitale wereld etc.
Strategische doelen

In verschillende gemeentelijke stukken staan doelen met betrekking tot jeugdhulp en jeugdigen en jongeren.
Zo wordt in de gemeentelijke, strategische visie een richting aangegeven. In het coalitieakkoord 2018-2022
staat het volgende:
“Ingezet moet worden op een integrale aanpak van kwetsbare jongeren in samenwerking met ouders, scholen,
(sport-) verenigingen, kerken en jongerenwerk. Vroeg signaleren van zorgsituaties van jeugdigen en
probleemgezinnen hoort daarbij.”
In het beleidsplan Jeugdhulp en Wmo staan de volgende ambities: versterken preventieve en signalering,
versterken inclusieve, laagdrempelige ondersteuning en het versterken van de toegang tot jeugdhulp.
Het bovenstaande leidt tot de volgende strategische doelen voor de periode van 2020 tot en met 2025:
1. Problematiek voorkomen door in samenwerking met de bestaande omgeving van de jongere integraal
in te zetten op preventie1
2. Verzwaring/verergering van beginnende/lichte problematiek voorkomen, door tijdig te signaleren 2 en
hierop te acteren
3. Escalatie van zwaardere problematiek voorkomen door problematiek te signaleren en hierop te
acteren
Bij het eerste doel speelt de bestaande omgeving (ouders, familie, school, sportvereniging, kerk
etc.) een grote rol in het voorkomen van problematiek in samenwerking met de jeugd- en
jongerenwerkorganisaties. Bij het tweede en derde doel lukt het de jongere niet (alleen) met de eigen
omgeving om de (beginnende/lichte) problematiek aan te pakken en dreigt maatwerk nodig te zijn. Bij het
tweede doel is de problematiek licht en moet zwaarder worden voorkomen, terwijl bij het derde doel reeds
sprake is van zware problematiek. De doelen zijn zowel van toepassing op individuen als op groepen.
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Hier gaat het om de doelgroep waar nog niks mee aan de hand is en preventie dus gericht is op het voorkomen van problematiek.
Deze vorm van signalering betreft vroegsignalering. Er is reeds sprake van beginnende/lichte problematiek

