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Beste raadsleden, 
 
De Sociale Raad Tilburg heeft op 17 juni 2020 een advies uitgebracht over de beleidsnota Integrale 
jeugdaanpak en het plan van aanpak "Integrale aanpak jongeren in een kwetsbare positie 16-27 jaar”  
In deze brief geven wij hier een reactie op. 
 
Algemeen  
Allereerst willen wij u bedanken voor uw zorgvuldige advies. Wij zijn blij om te merken dat u onze 
benadering, visie en ambitie ondersteund. In uw advies wordt ook duidelijk dat u de betrokkenheid van 
de kinderen en jongeren zelf waardeert en dat u hier extra aandacht voor vraagt in het vervolg. Dat zijn 
we zeker van plan, dat is voor ons een belangrijke voorwaarde om tot de juiste acties te komen. 
 
Uitvoeringsplan 
U vraagt of het uitvoeringsplan aan uw raad en de gemeenteraad ter advisering voorgelegd  kan 
worden. Het is de taak van de gemeenteraad om voor de beleidsnota integrale jeugdaanpak die nu 
voorligt de kaders vast te stellen, het is de taak van het college om hier uitvoering aan te geven. Daarom 
zal het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming aan het college voorgelegd worden. De betrokkenheid 
van uw raad waarderen wij zeer. Wij stellen dan ook voor om het uitvoeringsprogramma u ter 
informatie toe te sturen. Het is vervolgens aan uw raad om te bepalen of u daar een advies over geeft.  
Het advies rondom de projectleider nemen we voor kennisneming aan. 

 
U vraagt wat het college anders gaat doen om integraliteit en ondersteuning rondom het kind jongere 
nu wel te realiseren. Uit de gesprekken met professionals en inwoners bleek dat het om integraal te 
kunnen werken nodig is om te komen tot een  gemeenschappelijke taal, werkwijze en uitgangspunten. 
Verder zetten we extra (PLUS aanpak) in daar waar de basisaanpak nog onvoldoende werkt.  Juist tussen 
de thema's, tussen de domeinen en overgang van leeftijdscategorieën vallen gaten. Waardoor kinderen, 
jongeren tussen het wal en het schip dreigen te vallen.  Een goed voorbeeld van de andere werkwijze en 
integrale aanpak is het plan van aanpak voor jongeren 16-27 jaar in een kwetsbare positie dat ook als 
bijlage in de beleidsnota opgenomen is. 
 
Kwetsbare jongeren  
Terecht dat u extra aandacht vraagt voor het horen en zien van juist de kwetsbare jongeren, die zelf niet 
snel op de voorgrond treden. Wij hebben in de beleidsnota toegevoegd dat zij in alle gesprekken en 
raadplegingen een plaats krijgen. Ook hebben wij het belang van de peergroep (vriendengroep) voor 
jongeren toegevoegd. 
Raadpleging jongeren 
De gemeente Tilburg (Hart van Brabant) heeft binnen de jeugdhulp de afgelopen jaren al samen met de 
kinderen en jongeren veel manieren van raadpleging bedacht en uitgevoerd, die goed aansluiten bij de 
leefwereld van de jeugd, zie het onderdeel stem van de jeugd centraal in de beleidsnota. Maar het kan 
op nog veel meer terreinen dan alleen voor het onderwerp jeugdhulp, ook over hoe ze het vinden om in 



 

 

Tilburg of in hun wijk te wonen, of ze het idee hebben dat er voldoende toegankelijke voorzieningen 
zijn, of ze genoeg vriendjes en vriendinnen hebben, of er voldoende leuke speelplekken zijn etc. We 
gaan samen met de kinderen en jongeren een jeugdonderzoek ontwikkelen en maken daarbij graag 
gebruik van uw suggesties.    
 
Goed Tilburgerschap 
Aan Tilburgerschap kan inderdaad alleen inhoud gegeven worden door de Tilburgers en de Tilburgse 
jeugd zelf. Het is nog niet bekend hoe het proces rondom de invulling van het begrip "Tilburgerschap" 
gaat verlopen, zodra er meer bekend is wordt u op de hoogte gesteld.  
 
Verschuiving naar sociale basis en preventie 
U onderschrijft de verschuiving van zorg en ondersteuning naar preventie, maar vraagt wel aandacht 
voor maatwerk als zorg en ondersteuning echt nodig is. Ook het college onderschrijft het belang van 
maatwerk bij het bieden van zorg en ondersteuning aan kinderen waarvoor jeugdhulp noodzakelijk is.   
 
Financieel kader 
U vraagt naar tendensen in de vragen en in de besteding van de budgetten sinds de start van 2015. 
Uit de gesprekken met jongeren blijkt dat er steeds meer behoefte is aan integrale ondersteuning in 
plaats van verkokerde ondersteuning. Dus huidige aantal hulpvragen per onderwerp (bv. Jeugdhulp, 
Wmo, Partcipatie, Jeugdgezondheidszorg, Armoedebeleid), hebben we in beeld, maar geeft geen inzicht 
in de groeiende integrale hulpvraag. 
We hebben niet eerder globaal in kaart gebracht wat er specifiek uitgegeven wordt aan de doelgroep 
jeugd binnen Inclusieve Stad. Dus dit overzicht is de nulmeting.  We investeren o.a. met de hefbomen 
Kansrijke Start, Bestaanszekerheid, Wonen doe je thuis, Jeugdhulp/Onderwijs in vroegtijdige signalering 
en interventie en zetten in op het bieden van perspectief, waarmee we een verschuiving van kosten van 
passende ondersteuning naar versterken sociaal en veerkrachtig maken.  
Het college wil nu nog niet overall een ambitie over verschuiving van middelen vastleggen, we willen 
eerst meer ervaring opdoen en resultaten zien van het werken met hefbomen.   
 

Verder vraagt u wat de verwachte gevolgen zijn van de covid-19 crisis voor de jeugdzorg en welke 
mitigerende initiatieven in stelling worden gebracht om de negatieve gevolgen, die allerwegen worden 
verwacht, op te vangen en te bestrijden. Een logische vraag, op 6 juli 2020 bespreekt het college met de 
raad de eerste inzichten van de consequenties van de covid-19 crisis in brede zin, "Tilburg onder 
corona". Ook jeugdzorg zal één van de thema's zijn, we zeggen toe dat u als Sociale Raad Tilburg over de 
uitkomsten geïnformeerd wordt.  
 
Beleidsnota, het werkveld en een extra PLUS thema 
De kansencirkel is met professionals uit het sociaal domein onder begeleiding van het Nederlands 
Jeugdinstituut tot stand gekomen. Momenteel zijn het de professionals die de kansencirkel in 5 pilots 
met elkaar uitproberen en erg enthousiast zijn over de aanpak en de tevredenheid van de betrokken 
ouders en kinderen. Zoals ook in de beleidsnota beschreven we leggen niets op, maar faciliteren.  
Uiteraard worden naast de jeugd ook de professionals betrokken bij het uitvoeringsprogramma. 
 
Met uw advies om ook de leeftijdsgroep 5-16 jaar aan te merken als PLUS thema, geeft u eigenlijk aan 
dat de totale integrale jeugdaanpak PLUS thema is. Uit gesprekken met de stad bleek niet dat voor deze 
groep extra inzet op dit moment nodig is, de basisaanpak lijkt hier vooralsnog voldoende.   
 
Loket of jongeren centraal   
Jongeren kunnen nu via verschillende ‘voordeuren’ toegang krijgen tot ondersteuning.  
Wij willen dat  jongeren (en ouders, professionals en andere betrokkenen) weten waar ze hun 
willekeurige vraag of hulpvraag kunnen stellen en dat ze integraal geholpen worden . 
We gaan daarom werken aan één voordeur. Dit betekent dat meerdere ‘fysieke voordeuren’ gekoppeld 
worden en dat er ook een goede digitale voordeur is voor ondersteuningsvragen. Net als u vinden wij de 



 

 

outreachende aanpak voor kwetsbare jongeren essentieel, zo bezoeken arbeidsdeskundigen van de 
gemeente jongeren uit het voortgezet en speciaal onderwijs al in hun laatste schooljaar nog vóórdat zij 
de onderwijsinstelling verlaten, kennen wij de aanpak entree-werkt waarbij jongeren die dreigen uit te 
vallen uit het entree-onderwijs direct opgepakt worden en werken de Toegangsteams en  het 
jongerenpunt ook outreachend (desnoods wordt in het park afgesproken) .  
Doelstelling is dus dat de jongere terecht kan bij een herkenbaar laagdrempelig loket voor (integrale) 
ondersteuning en dat jongeren in een kwetsbare positie actief benaderd worden. In het gesprek met de 
jongere is het belangrijk dat er werkelijk wordt geluisterd, er ruimte is voor de vraag en misschien nog 
belangrijker; de vraag achter de vraag. Hierdoor ontstaat het gevoel als mens gezien en gehoord te 
worden. Wanneer dit gebeurt, voelt geen enkel loket meer anoniem.  
 
We hopen u met deze beantwoording van uw vragen voldoende informatie gegeven te hebben.  
Tot slot, nogmaals bedankt voor uw zorgvuldige advies. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
namens het college, 
 
 
 
M.T.M. Hendrickx 
Wethouder Jeugd 


