
ZORGELOOS 
(OP)GROEIEN IN 
MIDDEN-DRENTHE 

Samen ervoor zorgen dat onze jeugd zo gezond, 
gelukkig en veilig mogelijk opgroeit.



87% 
VAN DE 
JONGEREN 
ZIT LEKKER 
IN ZIJN VEL



Een goede start en eerlijke 
kans voor ieder kind.
87% van de jongeren 
zit lekker in zijn vel. Dit 
percentage willen we nóg 
verder omhoog krijgen;

Hierbij willen we jongeren 
én al hun leefwerelden 
(thuis, school, vrije tijd) 
betrekken. Zo kunnen 
we vroegtijdig signaleren 
en problemen vooraf 
voorkomen in plaats van 
achteraf oplossen;

De jeugd tot 23 jaar in 
Midden-Drenthe moet in 
de eigen leefomgeving zo 
gezond, gelukkig en veilig 
mogelijk kunnen opgroeien. 
Er wordt passende hulp 
geboden wanneer dat 
nodig is.

VISIE



POSITIEF 
OPVOED- EN 
(OP)GROEI-
KLIMAAT



Ambities voor 
de toekomst
Creëren van een 
positief opvoed- 
en (op)groeiklimaat.

Benodigde steun 
bieden wanneer dit 
nodig is.

AMBITIES

positief 
opvoedklimaat

benodigde 
ondersteuning

thuisthuis

zorg- en welzijn
professionals

schoolvrije tijd



Uitgangspunten van het vastgestelde jeugdbeleid

1  
positief 
jeugdbeleid
Gericht op het versterken 
van de eigen kracht, 
mogelijkheden en het 
sociale netwerk.

2

met elkaar 
De jeugd betrekken 

bij het maken van het 
jeugdbeleid op het gebied 
van sport, cultuur en 
vrijetijdsbesteding.

3

versterking 
leefomgeving 
Investeren in de sociale 
omgeving waarin het kind 
opgroeit.

4

integraal 
Jongeren zijn niet los te zien 
van de omgeving waarin zij 
opgroeien. Deze omgeving 
raakt aan verschillende 
thema’s (gezondheid, 
welzijn, zorg, onderwijs, 
kinderopvang en veiligheid) 
die we zoveel mogelijk 
gezamenlijk oppakken. 

5

samenhang 
Positief jeugdbeleid 
en jeugdhulp met 
elkaar verbinden. Een 
samenhangend geheel 
vormen van algemene 
jeugdvoorzieningen, 
lichte ondersteuning en 
intensievere hulp.

JEUGDBELEID



IK HOOR 
ERBIJ 

IK HEB 
VRIENDEN



‘Ik-zit-lekker-in-mijn-vel’
Het nieuwe jeugdbeleid is geformuleerd rondom negen 
jeugddoelen die zijn voortgekomen uit gesprekken met 
jongeren en de ‘ik-zit-lekker-in-mijn-vel’ enquête.

JEUGD
DOELEN

1  Ik heb vrienden  
en ik hoor erbij

2  Ik doe aan sport,  
muziek, dans of iets 
anders

3  Ik ga met plezier  
naar school

4  Ik heb goed contact  
met mijn ouders

5 Ik voel mij gezond en fit
6 Ik eet en drink gezond
7  Ik ben of voel mij rustig in 

mijn hoofd

8  Ik word geholpen als  
het even niet zo goed  
met mij gaat

9  Ik word geholpen als ik 
(tijdelijk) problemen heb



De voorzieningen
Bij het Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG) kunnen alle 
inwoners van Midden-
Drenthe terecht met vragen 
over opgroeien en opvoeden 
van kinderen en jongeren 
tot 23 jaar. Het CJG is een 
samenwerkingsverband 

tussen de gemeente 
Midden-Drenthe, 
Welzijnswerk Midden-
Drenthe en de GGD. 

Medewerkers binnen deze 
samenwerking werken in 
drie jeugdteams (Beilen, 

de Smildes en Westerbork) 
aan de hulpvragen. Ze 
geven advies (preventief: 
0e lijn), voorlichting en 
ondersteuning (1e lijn) 
of verwijzen door naar 
specialistische hulpverlening 
(2e lijn).

Het aantal jongeren in 
Midden-Drenthe dat 
jeugdhulp krijgt ligt 
2% hoger dan het landelijke 
gemiddelde.

JEUGD
HULP

pleegzorg
crisisopvang

dagbehandeling

algemene 
voorzieningen 
vrij toegankelijk

lichte 
ondersteuning 
zonder verwijzing

specialistische 
ondersteuning 
verwijzing nodig

0e lijn

1e lijn

2e lijn

(sport)verenigingen
scholen / jeugdsoos

huisarts
GGD Drenthe 
JeugdTeams



Beoogd resultaat 
jeugdbeleid
Kinderen en jongeren voelen zich 
gelukkiger, gezonder en veiliger en 
ontwikkelen zich op een positieve 

manier. We verwachten 
dat daardoor uiteindelijk 
minder specialistische 
(jeugd)zorg nodig is.

Meer data-gedreven 
werken op het gebied van 
jeugdhulp 
om nóg meer inzicht te krijgen, 
zodat we waar nodig beleid daarop 
kunnen aanpassen.

RESULTAAT



‘IK ZIT 
LEKKER IN 
MIJN VEL’



CONTACT

Gemeente Midden-Drenthe
Raadhuisplein 1
9411 NB Beilen

(0593) 53 92 22
middendrenthe.nl

http://middendrenthe.nl
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