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ONDERWERP 
Opzet proces Jeugdakkoord 
 
In 2024 sluit het college een Jeugdakkoord met de jeugd, organisaties en scholen 
met daarin een plan van aanpak voor het versterken van de zeggenschap en 
weerbaarheid van de jeugd van Heemstede..  
In dit collegebericht informeren wij u over onze visie op het Jeugdakkoord en welke 
stappen wij de komende tijd willen zetten.  
 
Stand van zaken 
Momenteel bevinden we ons in het voorbereidende proces. Dat betekent dat er nu 
kennismakingsgesprekken plaatsvinden bij bijvoorbeeld scholen en 
sportverenigingen. In die gesprekken delen de organisaties al eerste thema’s en 
ideeën over wat volgens hen belangrijk is als het gaat om de jeugd in Heemstede. 
Daarnaast is de ambtelijke organisatie gestart met de voorbereidingen van het 
totale proces. 
 
Doel en resultaat van het Jeugdakkoord 
Bij jongeren en jongerenorganisaties halen we op wat zij belangrijke onderwerpen 
vinden en hoe jongeren betrokken willen worden. Dit helpt om de stem van 
jongeren beter te betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn; die over 
hún toekomst gaan. We gaan op zoek naar een manier waarop jongeren een 
structurele rol kunnen krijgen in onze lokale democratie. Dat bedenken we niet zelf, 
maar samen.  
 
We betrekken hier uiteraard bestaand onderzoek bij. Zo is bijvoorbeeld al bekend 
dat met name meisjes in de middelbare school leeftijd veel stress en prestatiedruk 
ervaren en dat alcohol- en cannabisgebruik vaker voorkomt onder Heemsteedse 
jongeren. Uit de eerste verkennende gesprekken komen herkenbare thema’s naar 
voren, zoals kwetsbaarheid op en door sociale media. 
De gesprekken die tijdens het proces om te komen tot een Jeugdakkoord worden 
gevoerd, geven kleuring aan deze onderzoeken en helpen acties en beleid te 
verscherpen, verbindingen te leggen en extra aandacht te geven aan nuances.  
 
De gesprekken willen we vooral voeren met jongeren zelf, maar daarnaast in ieder 
geval ook met de volgende groepen/organisaties: 

• Jongerenwerk  
• Scholen 
• Ouders en verzorgers 
• Sport- en jeugdverenigingen 
• Culturele sector 
• CJG 
• Partners (preventieve) jeugdzorg 
• GGD  
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• Handhaving/jeugdpolitie 
 
Het Jeugdakkoord bevat concrete acties voor de komende jaren, gebaseerd op 
verslagen en conclusies uit het gehele proces in 2022/2023. Het Jeugdakkoord 
geeft ook input waarmee gemeente en andere partijen hun beleid en acties beter 
aan kunnen laten sluiten op de wensen en behoeftes van jongeren. Het streven is 
dat het Jeugdakkoord straks is ondertekend door de betrokken partijen en  door 
een aantal jongeren en kinderen.  
De acties in het Jeugdakkoord kunnen voor gemeente, scholen, verenigingen, 
andere partijen én voor de jongeren zelf zijn. Het Jeugdakkoord vraagt dus niet 
alleen iets van de gemeente, maar ook van organisaties, instellingen én de 
jongeren zelf! 
 
Concreet bestaat het akkoord in ieder geval uit: 

• Informatie over hoe jongeren geraadpleegd willen worden en meedenken 
• Wat behoeften en prioriteiten van jongeren zijn 
• Wat ambities van jongeren zijn 
• Acties met daaraan gekoppeld bij wie de acties liggen 

 
Proces 
Het totale proces bestaat grofweg uit twee delen: 

• Verkenning 
• Verdieping  
• Verbinding van bovenstaande in een gedragen plan van actie 

 
Verkenning 
Tot en met april 2023 vinden verkennende gesprekken plaats met organisaties en 
jongeren over wat zij belangrijk vinden. We benaderen hiervoor zelf organisaties 
en benutten bestaande contacten, overleggen en activiteiten. We proberen steeds 
via contacten die we hebben ook weer met andere (groepen) in contact te komen. 
Zo is uit een contact met een school bijvoorbeeld een gesprek ontstaan met een 
leerlingenraad. 
Daarnaast gaan we ook graag in gesprek met de raadswerkgroep jeugd om van 
hen te horen wat hun visie is en hoe zijn hun rol in het proces zien. 
 
Verdieping  
Dat wat tijdens de verkennende gesprekken is opgehaald, vormt de basis voor het 
tweede deel van het proces. De opzet van dit proces wordt mede bepaald door 
alles wat we ophalen. Als bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde thema’s meer verdieping 
vragen, zal deze tweede fase zich meer richten op deze thema’s. Blijkt dat er meer 
inzicht nodig is op behoeften van specifieke leeftijdsgroepen, dan zal dat de 
invulling zijn van de tweede fase.  
Voor de zomer van 2023 volgt een raadsvoorstel (A-stuk) met een verslag van 
alles wat in de verkennende fase is opgehaald en wat de kaders en processtappen 
zijn voor de tweede verdiepende fase.   
Deze fase eindigt in december 2023. 
 
Verbinding 
In januari 2024 wordt het Jeugdakkoord ter vaststelling aangeboden aan de raad. 
Na vaststelling wordt het gepresenteerd aan de samenleving en start het proces 
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waarin met elkaar gewerkt wordt aan de in het Jeugdakkoord genoemde acties. De 
termijnen en de verantwoordelijken/betrokkenen zullen per actie verschillen.  
 
 
 


