
Matrix gemeentelijke activiteiten voor de jeugd. Op basis indeling bewoners zoals genoemd in Lokaal plan sociaal domein.

Bijlage A: Gemeentelijke activiteiten voor jeugd.

Zelf redzaam  Samen redzaam  Met hulp redzaam  Hulpbehoevend
Wat 
hebben 
we?

 De 
jongerengemeenteraad 
2.0.

 Welkom Nieuwe 
Alblasserdammers 2.0

 Meedenken met het 
nieuwe gemeentelijke 
speeltuinenbeleid

 Meedenken over een 
tweede 
Jongerenontmoetingspla
ats  (JOP) 

 Verenigingsleven
 Inzet kinderopvang
 Inzet stichting 

Timmerdorp
 Inzet Jeugdland
 Inzet Swa
 Inzet jongerenwerk

  Vrijwilligersproject in 
het CJG

 De babybox
 Project Moneyfit: hoe 

moneyfit ben jij?
 Inzet jongerenwerk
 Inzet 

jeugdgezondheidszorg
 Inzet Bureau 

Leerplicht
 Inzet Halt
 Jonge mantelzorgers
 Coalitie Kansrijke 

Start 
 Inzet VVE op 

peuterspeelzalen

  Inzet 
Kinderpsycholoog 
bij de huisartsen 
2018-2019 CJG 
Alblasserdam

 Thuiszitterspact

 Inzet Stichting 
Jeugdteams

 Inzet 
schoolmaatschappelij
k werk (Vivenz)

 Inzet Brugcoach

 Inzet 
Samenwerkingsverba
nd Drechtsteden 
Noord

 Leerlingenvervoer

 Groepswerk ( o.a 
rots en water 
training)



  Coaching trajecten 
om jongeren toe te 
leiden naar 
jeugdhulp

 Uitvoering van de 
financiële bijdrage 
kosten 
kinderopvang op 
basis van Sociaal 
Medische Indicatie 

 Inzet 
Serviceorganisatie 
Jeugd als toegang 
tot de zorgmarkt 
(133 aanbieders)

 Inzet Veilig Thuis

 Inzet 
gecertificeerde 
instellingen

Wat is in 
ont-
wikkelin
g?

 Lotgenotengroep Q2
 Onderzoek 

woonbehoeften onder 
jongeren Q?

 Lotgenotengroep 
Q2



 Start Talentlab Q1  Week tegen de 
kindermishandelin
g Q3

 Het naar voren halen 
van de jeugdhulp Q?

 Aansluiting op 
school en werk 18+



Veilig opgroeien is 
teamwerk (partners uit 
de veiligheidsketen 
sluiten aan in de teams 
om samen op te trekken 
in veiligheidszaken)



Matrix gemeentelijke activiteiten voor de jeugd. Op basis indeling bewoners zoals genoemd in Lokaal plan sociaal domein.

Wat 
hebben 
we nog 
nodig?

Meer informele ondersteuning 
gezinnen

  Coaching sport trainers
 18+ sportvergoeding 

Triple P methodiek 
financiering

Wie 
hebben 
we 
nodig?

Ouders
Kerken
Moskee

Stichting Jeugdteams
ABC team

Extra opdrachtgeving 
Jeugdteams ihkv 
Jeugdhulp naar voren

Wanneer 
kunnen 
we 
uitvoeren
?

Direct Na financiering 

Wie heeft 
welke 
expertise
?

Swa
Jongerenwerk
Verenigingsleven
Kinderopvang
Onderwijs 

Onderwijs
Jongjgz

Schoolmaatschappelijk 
werk
Huisartsen
Stichting Jeugdteams
Jongjgz

Stichting Jeugdteams
Zorgaanbieders

Waar 
versterke
n 
partijen 
elkaar

Positief opvoedklimaat Positief opvoedklimaat

Waar 
wordt 
versterki
ng 
gezocht?

Versterken keten rondom 
onderwijs

Aansluiting Jongjgz en 
Jeugdteams

Via project Veilig 
Opgroeien aansluiten 
veiligheidspartners.
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Partners in het Sociaal Domein voor Jeugdhulp

Zelf redzaam Samen redzaam Met hulp redzaam Hulpbehoevend

Wat 
hebben 
we 
(Partners)
?

SWA
Jongerenwerk
Verenigingsleven
Kinderopvang
Ouders / 
Opvoeding
ABC-Team
Sociale omgeving

Jongerenwerk
ABC-Team
Verenigingsleven
Gemeente 
Alblasserdam

Jeugdgezondheidszorg
Huiswerkklas 
Onderwijs
Ouders/opvoeding
ABC-Team
CJG
Jongerenwerk
Vivenz

Schoolmaatschappelij
k werker
Gemeente 
Alblasserdam

Onderwijs
Ouders / opvoeding
Schoolmaatschappelij
k werker
Groepsgerichte 
aanpak

Stichting 
Jeugdteams
Huisartsen
Gecertificeerde 
instellingen
Kinderpsycholoog

Stichting 
Jeugdteams
Gecertificeerde 
instellingen
Inzet Veilig Thuis
Zorgaanbieders
Gemeente 
Alblasserdam

Welke 
expertise 
hebben 
ze?

SWA: Jonge 
mantelzorgers 
ondersteunen 
Jongerenwerk:
Verbinden van 
jeugdige met hun 
leefomgeving. 
Individuele 
ondersteuning 
op signaal/vraag.
Verenigingsleven
:
Aanbieden van 
activiteiten.
Ouders: 
Opvoeden van 
kinderen
Sociale 
omgeving:

Jongerenwerk &
ABC-Team &
Verenigingsleven & 
Onderwijs:
Meest contact met 
jeugdige. 
Signaalgedrag kan 
worden herkend.
Gemeente 
Ablasserdam:
Rand voorwaardelijk 
als financier van 
allerlei activiteiten.

Jeugdgezondheidszorg
:
Consultatiebureau, 
maar ook plek waar 
jongeren en ouders 
terecht kunnen met 
vragen
Huiswerkklas:
Jeugdige 
ondersteunen met 
huiswerkproblemen 
op school
Onderwijs:
Door leren een positief 
opgroeiklimaat 
ontwikkelen.
Ouders:
Opvoeden
ABC-Team:

Schoolmaatschappelij
k werker:
Ontdekken van 
signaalgedrag bij 
leerlingen in het 
onderwijs en oplossen 
van vraagstukken
Gemeente 
Alblasserdam:
Rand voorwaardelijk 
als financier van 
allerlei activiteiten.

Onderwijs:
Leren
Schoolmaatschappelij
k werker:
Ontdekken van 
signaalgedrag bij 
leerlingen in het 
onderwijs en oplossen 
van vraagstukken
Ouders/Opvoeding:
Opvoeden van 
kinderen
Groepsgerichte 
aanpak:
Bijvoorbeeld Rots en 
Water training

Stichting 
Jeugdteams &
Huisartsen &
Gecertificeerde 
instellingen:
Hebben de sleutel 
tot de toegang 
naar jeugdhulp in 
handen. Leveren 
van zorg.
Kinderpsycholoog
:
Scherp krijgen van 
de zorgvraag en 
waar mogelijk zelf 
zorg bieden.

Stichting 
Jeugdteams:
Gecertificeerde 
instellingen:
Inzet Veilig Thuis
Zorgaanbieders:
Uitvoeren 
jeugdhulp

Inzet Veilig Thuis:
Gericht op het 
voorkomen van 
kindermishandeling

Jeugdhulp
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Hulpbehoevende 
in het sociale 
netwerk 
ondersteunen
ABC-Team:
Jongeren in 
beweging krijgen

Jongeren in beweging 
krijgen

Waar 
versterken 
ze elkaar?

ONDERWIJS & 
OUDERS & 
Sociale 
omgeving
Opvoeden en 
leren
ABC-Team & 
Jongerenwerk
Activiteiten 
opzetten om 
jeugd in de 
samenleving te 
krijgen/houden

Jongerenwerk &
ABC-Team &
Verenigingsleven & 
Onderwijs & Ouders:
Zien de meeste 
jeugdige en kunnen 
signaalgedrag het 
eerst herkennen.
Gemeente 
Alblasserdam:
Rand voorwaardelijk 
als financier van 
allerlei activiteiten.

ONDERWIJS & 
OUDERS
Verantwoordelijk voor 
een positief 
opgroeiklimaat
ABC-Team & 
Jongerenwerk
Activiteiten opzetten 
om jeugd in de 
samenleving te 
krijgen/houden
CJG, Jongerenwerk en 
Vivenz
Talentlab
Jeugd JGZ & 
Jongerenwerk & ABC-
Team:
Ontdekken van 
signaalgedrag en juiste 
instanties op de 
hoogte brengen

Schoolmaatschappelij
k werker
Verwijst door naar 
"met hulp redzaam" of 
schaalt af naar "zelf 
redzaam"
Gemeente 
Alblasserdam: 
Rand voorwaardelijk 
als financier van 
allerlei activiteiten

ONDERWIJS EN 
OUDERS
Leren en opvoeden
ONDERWIJS EN 
HUISWERKKLAS
Buiten schooluren 
hulp bij het maken van 
huiswerk

Stichting 
Jeugdteams &
Huisartsen &
Gecertificeerde 
instellingen:
Helder 
formuleren van 
de zorgvraag van 
jeugdige en waar 
mogelijk zelf 
oplossen
Kinderpsycholoog 
en Huisartsen:
Helder 
formuleren van 
de zorgvraag, 
voorkomt te hoge 
opschaling en 
waar mogelijk zelf 
oplossen

Stichting 
Jeugdteams &
Gecertificeerde 
instellingen &
Inzet Veilig Thuis &
Zorgaanbieders:

Stichting 
Jeugdteam & 
Gemeente 
Alblasserdam:
Dossier analyse

Waar 
wordt 
versterkin
g gezocht?

Ouders & 
Onderwijs en 
Sociale 
omgeving:
Een klimaat 

Jongerenwerk &
ABC-Team &
Verenigingsleven & 
Onderwijs & Ouders:
Netwerk tussen alle 

Onderwijs:
Netwerk in het 
onderwijs verstevigen 
(schoolmaatschappelij
k werker, 

Onderwijs & 
Gemeente 
Alblasserdam:
Netwerk in het 
onderwijs verstevigen 

Onderwijs:
Netwerk in het 
onderwijs verstevigen 
(schoolmaatschappelij
k werker, 

Stichting 
Jeugdteams &
Huisartsen &
Gecertificeerde 
instellingen:

Algemeen
Van 
probleeminsteek 
naar 
ontwikkelingsinstee
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creëren waarin 
deze driehoek 
elkaar versterkt, 
met name door 
de connecties te 
verstevigen.
Verenigingsleven 
& ABC Team & 
Jongerenwerk
Verbinding 
versterken om 
signaalfunctie 
beter te 
organiseren.

organisaties 
versterken, zodat er 
een beter beeld 
heerst van jeugdige.
Gemeente 
Alblasserdam:
Informatievoorzienin
g vanuit de 
instellingen laten 
lopen in het 
voorveld. Toetsen 
waar de behoefte 
ligt.

ouders/verzorgers en 
scholen)
ABC-Team & Jeugd 
JGZ & Jongerenwerk
Versterken netwerk 
waarin 
signaleringsfunctie 
verbeterd wordt

(schoolmaatschappelij
k werker, 
ouders/verzorgers en 
scholen)
Gemeente 
Alblasserdam: 
Netwerk faciliteren 
zodat het zorgaanbod 
in het voorveld scherp 
is voor alle betrokken 
partners.

ouders/verzorgers en 
scholen)

Algemeen
Van probleeminsteek 
naar 
ontwikkelingsinsteek

Verstevigen 
netwerk, 
verwijsroutes 
controleren. Meer 
in contact met 
alle organisaties 
over wat er 
mogelijk is.
Gemeente 
Alblasserdam: 
Netwerk 
faciliteren zodat 
het zorgaanbod in 
het voorveld en in 
de jeugdhulp 
scherp is voor alle 
betrokken 
partners.

k

Stichting 
Jeugdteams & 
Gemeente 
Alblasserdam
Betere 
dossieranalyse, 
waar is afschalen 
mogelijk en waar is 
verlengen niet 
noodzakelijk


