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Doe-AGENDA

Kwetsbare jonge inwoners en ouders

2021-2024

Deze doe-agenda richt zich op jonge
inwoners van -9 maanden tot 23 jaar die
kwetsbaar zijn en/of waar al vraagstukken
spelen.
Onze gemeente heeft relatief veel
jonge inwoners met geestelijke en
maatschappelijke problemen. Dit is
onder andere te verklaren doordat we in
vergelijking met veel andere gemeentes
veel inwoners hebben met lagere inkomens
en lagere opleidingen. Dit is een groep
die – ook landelijk gezien – gemiddeld
kwetsbaarder is.
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Voorkomen dat
problemen ontstaan of
uit de hand lopen

opvoedingsondersteuning en
laagdrempelige
activiteiten

Goede hulp voor
jeugdigen en ouders
in de knel

Iedereen hoort er bij
en mag zichzelf zijn

Er is speciale aandacht voor ‘jezelf
mogen zijn’, omdat dit nog steeds niet
vanzelfsprekend is en bij jonge inwoners
eenzaamheid en stress op kan leveren.

Vroeg beginnen:
speciale aandacht
voor kinderen tot
7 jaar in kwetsbare
gezinnen.

Makkelijk te regelen
hulp op plekken
waar jonge inwoners
en ouders komen
(huisarts, school).

Campagne om inwoners
aan te moedigen aan de bel te
trekken als men zich zorgen
maakt over een kind. Zodat er
snel hulp komt en problemen
niet erger worden.

Aandacht
voor jonge
mantelzorgers.

Begeleiding van jonge
inwoners en ouders bij
een (vecht)scheiding.

Een Opvoedwijzer
waarin op een rij staat
welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn bij
vragen over opvoeden.
Zodat ouders er niet
alleen voor staan.
Buurtsportcoaches,
jongerenwerkers,
jongerencentra en young
leaders zorgen ervoor dat
er dingen te doen zijn voor
jonge inwoners, dat zij zich
ontwikkelen en dat hun
weerbaarheid groter wordt.

Extra activiteiten
na schooltijd en
activiteiten in
kwetsbare buurten.

Tijdige en goede hulp voor
jonge inwoners en ouders die
problemen ervaren.

Aandacht voor jongeren die lesbisch,
homoseksueel, biseksueel, transgender,
intersekse en queer zijn (LHBTIQ+).

Jonge inwoners en ouders
vragen of zij tevreden zijn
over de hulp en daar van
leren.

Samen optrekken met jongeren
om oplossingen te verzinnen voor
problemen die zij ervaren en ze op weg
te helpen met de uitvoering ervan.

Makkelijk hulp bij
opvoeden regelen.
Dit geeft ouders een
steuntje in de rug.

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen op het gebied van kindermishandeling
en huiselijk geweld, kinderopvangorganisaties, basisscholen en middelbare scholen, Scala welzijn, GGD Fryslân, huisartsen,
diverse zorgaanbieders, kraamzorgaanbieders en verloskundigepraktijken, gebiedsteam en de Adviesraad Sociaal Domein.
De doe-agenda is veel uitgebreider dan wat u hier leest. Voor de gehele doe-agenda kijk op: www.ooststellingwerf.nl/doe-agendas

