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IJsselstein,  21 november 2014 
 
Geacht college, 
 
Het Platform Samenleving IJsselstein heeft zich gebogen over het Concept Beleidsplan Jeugd IJsselstein 2015. In 
eerste instantie heeft de uit twee leden bestaande werkgroep Jeugdbeleid van het PSIJ het concept Beleidsplan 
Jeugd IJsselstein 2015 besproken. Deze werkgroep heeft  een aantal vragen en kritische opmerkingen naar Mevr. 
Kamphaus gestuurd, waarop zij heeft gereageerd. 
 
 Na bespreking van een en ander leidt dit ons tot de volgende vragen en advies: 
 

• Hoe gaat de Gemeente IJsselstein om met jongeren die hun leven (werk, school) niet op de rit krijgen, 
zorgmijdend gedrag vertonen en onvoldoende zelf in huis hebben om een draai aan hun leven te geven? 
Het PSIJ vindt het zinvol dat de gemeente nauwe samenwerking zoekt met zowel WIL als het preventieve 
veld.  Wij zouden in de loop van 2015 graag concrete acties of plannen willen zien over hoe deze doelgroep 
actief te benaderen is en op welke wijze zij het beste ondersteund kunnen worden richting scholing en werk. 
 

• Wij adviseren de gemeente te inventariseren welke jongeren geen afgeronde opleiding en dus onvoldoende 
startkwalificatie hebben en deze jongeren uit te nodigen voor een eerste bijeenkomst, van waaruit gekeken 
kan worden wat nodig is om hen weer op de rit te krijgen. 
 

• PSIJ ziet de samenwerking tussen huisartsen en jeugdteam als een kritische succesfactor. Wij zien dat de 
intentieovereenkomst een goed vertrekpunt is en blijven graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen 
betreffende deze samenwerking. 
 

• Cliëntcommunicatie 
PSIJ wil graag een vinger aan de pols houden over de tijdige communicatie en informatie naar de huidige 
cliënten(dus niet de algemene informatie over de transitie maar de specifieke cliëntinformatie). We uiten 
hierbij onze zorg over de onrust en onduidelijkheid die nu bestaat bij de huidige cliënten. 

 
Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het Platform Samenleving IJsselstein 
 
 
 
 
 
 
A. Kwakkel, voorzitter.      cc. Gemeenteraad IJsselstein  

Mevr. L. Kamphaus (per e-mail) 
De heer P. Budding (per e-mail) 


