Jeugd, onze toekomst
Een stad die niet in zijn jeugd investeert, verspeelt zijn eigen toekomst. Het is daarom
belangrijk dat we deze groep kansen bieden om uit te kunnen groeien tot gelukkige mensen.
Met de meeste kinderen in Leiden gaat het vrij goed, maar er is nog steeds een groep
kinderen die een vorm van hulp of zorg hard nodig heeft. Soms gaat het om hulp bij het leren
en meekomen op school, maar soms zijn er diepere problemen in de thuissituatie van een
kind waarbij de jeugdzorg een rol speelt. De SP wil eerlijke kansen op een goede toekomst
voor elk kind en zet zich daarom in voor gelijke kansen in het onderwijs, een kwalitatief
goede jeugdzorg en het extra ondersteunen van gezinnen met een lager inkomen. Elk kind
dat buiten de boot valt, is een enorm gemis voor de toekomst.

Preventie
Het ondersteunen van de jeugd begint bij een actieve houding vanuit de gemeente om te
helpen. Hierbij is preventie essentieel. De SP wil daarom veel investeren in preventie op het
gebied van onderwijs en zorg. Hierbij moet men denken aan het ondersteunen van jongeren
die dreigen uit te vallen op school en het signaleren van mishandeling in de thuissituatie.
Vanuit laagdrempelige centra en met goedlopende Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) kunnen
ouders worden ondersteund in de opvoeding en wordt er goed gelet op het welzijn van elk
kind. Zwerfjongeren krijgen direct onderdak en worden dan verder begeleid.

Jeugdzorg
De jeugdzorg valt sinds een paar jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is
een zware verantwoordelijkheid aangezien de overheveling van taken naar de gemeente ook
gepaard ging met een veel lager budget dan waar het rijk mee werkte. Ondanks de
bezuinigingen heeft SP-wethouder Van Gelderen het geweldig gedaan. De jeugdzorg draait
vrij goed in Leiden en veel kinderen krijgen de hulp die nodig is. Wel zijn er nog
verbeterpunten. Er zijn wachtlijsten en sommige instanties werken nog teveel langs elkaar
vanwege het pas korte bestaan van beleid op jeugdzorg. Daarom vindt de SP het hard nodig
dat er de komende jaren meer geld beschikbaar wordt gesteld voor de jeugdzorg.
Zorginstellingen moeten het kind en het gezin vooropzetten en niet onderling concurreren.
Daarom blijft de SP fel tegenstander van marktwerking in de jeugdzorg. De gemeente moet
dan ook alleen gekwalificeerde jeugdzorgorganisaties subsidiëren, waar goed opgeleid
personeel werkt dat de jeugd de aandacht geeft die zij verdient.

Jeugd- en Gezinsteams (JGT's)
De JGT's helpen als er problemen zijn met een kind of een jongere. Hierbij wordt niet alleen
het kind begeleid maar het hele gezin. Het gezin krijgt te maken met één persoon die de
regie over de begeleiding heeft (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). Als er zwaardere, specialistische
zorg nodig is wordt het kind daarnaar verwezen, maar het JGT behoudt de regie. Helaas is er
juist op de specialistische zorg veel bezuinigd door het rijk, waardoor er regelmatig
wachtlijsten zijn. Leiden heeft daarom extra geld vrijgemaakt voor de specialistische zorg. De
positieve gevolgen van de nieuwe manier van werken komen nog niet helemaal tot hun
recht. Dat komt omdat de landelijke bezuinigingen hoog zijn en te snel zijn ingevoerd. De
begeleiders van de JGT's blijven een kind dat specialistische zorg nodig heeft vaak zelf
begeleiden, met als gevolg dat de werkdruk te hoog is voor de teams. Dat blijft een punt van
zorg. Leiden verzet zich tegen de bezuinigingen en blijft dat doen als het aan de SP ligt.

Jeugdhulpverleners
Jeugdhulpverleners moeten hun tijd en aandacht kunnen besteden aan de mensen waar ze
mee werken en zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratie. Daarom wil de SP de huidige
bureaucratie en indicatiegekte in de jeugdzorg aanpakken. De werkdruk van medewerkers in
de jeugdzorg is te hoog en dit moet veranderen. Jeugdhulpverleners willen meer
zeggenschap over hun eigen werk en minder controle van bovenaf. Op andere plaatsen in
het land kiezen gemeenten als gevolg van de bezuinigingen voor de inzet van
ongekwalificeerd personeel of vallen er massaontslagen. In Leiden gaat de SP zulke
ontwikkelingen tegen. Jeugdhulpverleners moeten de benodigde papieren hebben.
Bevochten arbeidsvoorwaarden zijn voor de SP erg belangrijk.

Kindermishandeling
Leraren, medewerkers in de kinderopvang, artsen, trainers en jeugdwerkers hebben de
grote verantwoordelijkheid om mishandeling van kinderen te signaleren en bespreekbaar te
maken. Het is enorm belangrijk om hier zo vroeg mogelijk op te handelen zodat verder leed
kan worden voorkomen. De SP ziet graag een goede ondersteuning bij dit soort situaties
vanuit de gemeente. Dit kan alleen als diverse organisaties samenwerken. Alle mensen die
met kinderen werken moeten in het bezit zijn van een Verklaring omtrent goed gedrag
(VOG).

Jeugdwerkloosheid
Onder invloed van de crisis en de landelijke bezuinigingen is de werkloosheid ook onder
jongeren gestegen. Voor jongeren is het extra belangrijk om niet te lang in een
uitkeringssituatie te hoeven zitten. De gemeente moet dan ook alles op alles zetten om
werkloze jongeren snel aan passend werk óf een opleiding te helpen. Daarbij dient een
denigrerende houding tegenover jongeren die geen werk hebben te worden vermeden.
Mensen moeten aan werk worden geholpen omdat werken leuk is en een grote
toegevoegde waarde aan het leven geeft. Angst als pressiemiddel hoort hier niet bij. Er zijn
de laatste tijd diverse projecten opgestart om jeugdwerkloosheid tegen te gaan zoals Project
JA, het Kansloket, Transferium en de Stage Nieuwe Stijl (SNS). Deze projecten moeten
doorgezet kunnen worden zodat ze kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen op de
lange termijn. Ook andere succesvolle trajecten, zoals het oriëntatiejaar, moeten financieel
ondersteund blijven.

Initiatieven vanuit de jeugd
Leiden is een prettige stad voor jongeren om in te wonen. Zo hebben jongeren in Leiden
echt inspraak op allerlei onderwerpen, ze kunnen meepraten over het beleid dat de
gemeente maakt. Er zijn jongerencentra en plekken en websites waar ze informatie kunnen
krijgen over zaken die voor hen belangrijk zijn. Ook worden ze geholpen door speciale
jongerenorganisaties als ze activiteiten willen organiseren.
De SP is daarom een warme voorstander van jongerenorganisaties als Studio Moio, het
jongerencentrum Exposeyour en jongerenplatforms als King for a day. Bij alle drie wordt
samen met de jeugd gekeken naar hoe deze stad beter kan voor jong en oud. De SP wil
middels subsidies dit soort initiatieven en platforms blijven ondersteunen.

Een mooie plek voor kinderen en jongeren in de stad
Leiden is een stad met weinig groen. Er zijn weinig speelplekken voor kinderen. Gelukkig
hebben we in de afgelopen jaren de wijkspeeltuinen opgeknapt. Deze vervullen een
belangrijke buurtfunctie in de stad, doordat er bijvoorbeeld ook activiteiten voor andere
leeftijdsgroepen georganiseerd kunnen worden. Er zijn nog wel speelplekken nodig voor wat
grotere kinderen (in de bovenbouw van de basisschool) die wat meer uitdaging bieden.

Voor jongeren moet er voldoende plek zijn om zich ook buitenshuis te vermaken. Jongeren
willen graag 'hangen'. Dat moet kunnen, mits goed begeleid en zonder overlast voor de
buurt. Voor jongeren is het ook belangrijk dat er voldoende wordt aangeboden op het
gebied van projecten, workshops en contact met de rest van de stad. Initiatieven die er op
dit gebied zijn moeten daarom goed worden ondersteund.

Kortom, de SP wil:
•

preventie als een belangrijk onderdeel van de aanpak van jeugdproblematiek

•

dat jeugdhulpverleners ruimte krijgen om tijd door te brengen met de mensen met
wie ze werken door onnodige administratiedruk te beperken

•

meer investeringen in de jeugdzorg. De jeugd staat voorop, niet het geld

•

een soepele overgang van jeugdzorg naar Wmo voor 18-plussers

•

goede werkomstandigheden voor de JGT’s

•

goede opvang en begeleiding van zwerfjongeren

•

goede samenwerking tussen partijen om kindermishandeling zo snel mogelijk te
voorkomen en in te grijpen. Iedereen die met kinderen werkt heeft een VOG nodig

•

dat er voldoende en mooie plekken zijn voor kinderen en de jeugd om het fijn te
hebben in de stad

•

initiatieven vanuit de jeugd stimuleren omdat dit zorgt voor verbeteringen in de stad
en een goede ontwikkeling van de jeugd

•

jeugdwerklozen moeten weer snel aan het werk worden geholpen, ook moeten er
projecten opgezet worden die op de lange termijn oplossingen bieden

•

dat jeugdwerklozen met respect worden behandeld.

•

gelijke kansen in het onderwijs

•

het begeleiden van schoolverlaters

•

gratis huiswerkbegeleiding

•

voldoende stageplekken (bij de gemeente)

