Kinder- en jongerenwerk werkt!
Investeer in een sociale basis voor kwetsbare jeugd

Veiligheid en preventie
van ondermijning
• Zware (cyber)criminaliteit
onder minderjarigen neemt
ernstig toe.
CBS, Jaarrapport Landelijke
Jeugdmonitor, 2020

• Steeds meer
kwetsbare meiden belanden in
de jeugdprostitutie.
Kenniscentrum SHOP, factsheet meisjesprostitutie, 2018

• Stimuleer samenwerking Halt, politie en
jongerenwerk.
• Versterk de (online) signaleringsfunctie
jongerenwerk.
• Zet Meidenwerk in voor meisjes in
kwetsbare situaties.
Tilburg University, Meidenwerk ondersteunt kwetsbare
meiden, 2020

Kinder- en jongerenwerk is actief op vier
thema’s. Een overzicht van de problemen
die er spelen, en wat we kunnen doen om
dit aan te pakken.
In Nederland leven 1 miljoen kwetsbare
kinderen en jongeren. 100.000 van hen hebben
z zwaardere hulp en zorg nodig. Terwijl deze
cijfers oplopen, ontbreekt het jongeren steeds
meer aan perspectief en aan gelijke kansen.
De gevolgen kun je uittekenen: uitval, sociaal
psychische-problemen en criminaliteit.
Dit is schrijnend, en ook kostbaar. Maar er is
een oplossing: grootschalige preventieve inzet
van kinder- en jongerenwerkers. Zij staan dicht
bij kwetsbare kinderen en jongeren, omdat ze
werken vanuit de wijk. Zo helpen zij hen om een
kansrijke toekomst op te bouwen. Natuurlijk gaat
dit niet vanzelf. Het vergt een vertienvoudiging
van het kinder- en jongerenwerk om onze
kwetsbare jeugd de kansen te bieden die zij
verdienen.

Armoede en
ontwikkeling
• 200.000 kinderen groeien
op in armoede, hebben minder
kansen en dreigen arm te blijven.
SCP, Armoede in kaart, 2016

• Veel kwetsbare kinderen maken geen
gebruik van buitenschoolse opvang of sporten cultuurclubs.

• Sluit aan bij programma Samenwerking
Aanpak Kinderarmoede met Divosa en
Sociaal Werk Nederland.
• Zet bij de overgang naar het voorgezet
onderwijs kinderwerkers in. Zij ondersteunen,
bieden kansen en stimuleren de ontwikkeling.

Sporten, bewegen
en ontmoeten

NJI, Kinderen en jongeren met overgewicht, 2021

Talentontwikkeling
en informeel
onderwijs

• Een kwart van alle jongeren heeft
psychische problemen. Een tiende
krijgt jeugdzorg.

• Ruim 20.000 jongeren verlaten
jaarlijks de school zonder
startkwalificatie.

NJI, Cijfers over jeugdzorg, 2020. CBS, Mentale gezondheid
naar leeftijd, 2021

Rijksoverheid, Aanpak voortijdig schoolverlaten,
2021

• Ruim 15% van kinderen en jongeren
tussen 4 en 20 jaar, lijdt aan overgewicht.

• Zet in op sporten, bewegen én
ontmoeten in de wijk, via buurtsportcoaches, kinder- en jongerenwerkers en
Winter & Summer Games.
• Zet in op jongerenwerk om zwaardere
jeugdhulp te voorkomen en tot betere
resultaten te komen
bij jeugdhulp.

Een laatste aanbeveling: investeer
in kinder- en jongerenwerk voor
de langere termijn. Dit zorgt
voor duurzame relaties tussen
de kwetsbare jeugd en sociale
professionals, die op hun beurt
nauw samenwerken met onderwijs,
zorg, sport, welzijn en cultuur.
Alleen zo stellen we een toekomst
zeker waarin onze kinderen en
jongeren de kansen krijgen die ze
verdienen.

• Zet in op opgroeien in een kansrijke
omgeving met inzet van kinder- en
jongerenwerk. Dit biedt noodzakelijke
ondersteuning en begeleiding buiten
school.
• Zet in op jongerenwerk in het voortgezet
en middelbaar beroepsonderwijs om
uitval te voorkomen en polarisatie en
radicalisering tegen te gaan.

Investeer in een sociale basis voor kwetsbare jeugd

Kinder- en jongerenwerk werkt!

