FUNDAMENT VOOR
SAMENWERKING

In Apeldoorn wonen ruim 25.000 jeugdigen. Hun ouders zijn als eerste verantwoordelijk
voor een gezonde en veilige opvoeding. Als samenleving dragen wij ons steentje bij door te
zorgen voor een veilige omgeving, goed onderwijs en toegang tot sport en cultuur. Onderwijs en
jeugdhulp staan samen met ouders om de jeugdige als ondersteuning of professionele hulp nodig
is: met preventie als fundament, ondersteuning waar nodig en specialistische hulp waar moet.
In dit fundament voor samenwerking hebben onderwijs, kinderopvang, CJG, jeugdhulp, welzijn- en
jongerenorganisaties afspraken gemaakt op welke wijze zij dit doen.

Onze jeugd groeit zo veilig en kansrijk mogelijk op
Iedere jeugdige verdient het om gezond en veilig op te groeien en zichzelf te ontwikkelen tot zijn eigen unieke
persoon. Wij willen onze kinderen en jongeren een gelukkige jeugd bieden door een omgeving te creëren die
uitnodigt om te groeien, te leren en te ontwikkelen. Daarbij hebben wij aandacht voor de fysieke gezondheid en
veiligheid, veiligheid op emotioneel en mentaal vlak, zingeving en welzijn.
• Samen stellen wij de veiligheid van jeugd, opvoeders en medeburgers centraal bij beleid en uitvoering.
• Samen zorgen wij ervoor dat jeugdigen en opvoeders een beroep kunnen doen op ondersteuning bij het 		
realiseren en borgen van deze veiligheid.
• Samen zorgen wij ervoor dat ieder kind onderwijs krijgt.
• Samen zorgen wij ervoor dat ieder kind kan deelnemen aan sport en culturele activiteiten.
Wij versterken opvoeders in de eigen rol en verantwoordelijkheid
Opgroeien en opvoeden gaat niet volgens een blauwdruk. Iedere jeugdige bewandelt zijn eigen weg in de gegeven
context om zich individueel en samen met anderen te ontwikkelen tot zijn eigen unieke persoon. Voor alle
opvoeders geldt dat opvoeden niet altijd vanzelf gaat of loopt zoals verwacht. Daar komt bij dat opvoeders en
jeugdigen te maken krijgen met tegenslagen en onzekerheden. Daar waar nodig helpen wij ouders en jeugdigen bij
herstel van het gewone leven.
• Wij spreken opvoeders en jongeren aan op hun verantwoordelijkheid en bieden informele ondersteuning en
advies gericht op opgroeien en opvoeden.
• Wij gaan in dialoog met opvoeders, ondersteunen vraaggericht en aanvullend op eigen vermogen en dat 		
van familie, vrienden en buren.
• Wij stimuleren initiatieven die jeugdigen en opvoeders helpen bij het opzetten van een steunend netwerk.
• Wij helpen opvoeders tegenslagen en onzekerheden te accepteren en verwachtingen bij te stellen als dat in
het belang is van de jeugdige.

jeugd, zorg & welzijn

Wij zorgen voor professionele hulp als dat nodig is
Opvoeders en jeugdigen zien we als partners en bouwers van onze samenleving. Verschillen en andere inzichten
mogen er zijn en maken onze gemeente mooier. Wij werken samen met ouders, maar de veilige ontwikkeling van
onze jeugdige staat voorop. Daarbij gaan wij uit van de deskundigheid van de professionals en geven wij hen de
ruimte en het vertrouwen om beslissingen te nemen passend bij beleid dat we hebben vastgesteld.
• Wij kijken samen met opvoeders en jeugdige naar wat de jeugdige nodig heeft in de context waarin hij 			
opgroeit.
• Wij beoordelen de vraag van een jeugdige of opvoeder vanuit pedagogisch perspectief: centraal staat 			
normaliseren van de opvoeding en doen wat echt nodig is.
• Wij zijn toegankelijk en geven begeleiding gericht op zelfvertrouwen en zelfinzicht.
• Wij leggen onze eigen normen en waarden als professional niet op aan opvoeders, zolang er geen ernstig 		
nadeel is voor de jeugdige of er sprake is van een gevaarlijke situatie voor de jeugdige en zijn omgeving.
• Onderwijs en jeugdhulp trekken samen op en werken met één plan.
• Wij werken samen met professionals uit andere disciplines en organisaties en maken duidelijke afspraken 		
over de regie en wie welke verantwoordelijkheid heeft.
• Wij respecteren elkaars rollen en benutten elkaars expertise optimaal.
• Wij doen wat nodig is, waar dat niet kan zoeken we naar mogelijkheden.
• Wij zorgen voor continuïteit van zorg.
• Wij leren van casuïstiek en van elkaar, zodat we onze ondersteuning continu kunnen verbeteren en 				
ontwikkelen.

Zo geven we onze jeugd een kansrijke toekomst!

kinderopvang

Wat gaat onze jeugd hiervan merken?

