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Inleiding
De jongerenmonitor wordt in het kader van het jeugdbeleid om de vier jaar uitgevoerd
door het OCD. Het doel van de jongerenmonitor is het systematisch in beeld brengen van
de ontwikkelingen en trends in de leefsituatie, gedrag en de houding van jongeren van
12-23 jaar. De jongerenmonitor is geen instrument om de effecten van het beleid vast te
stellen maar een trend rapportage. Deze rapportage heeft een signaalfunctie voor het
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beleid.
In 2007 zijn 2.750 jongeren (250 jongeren per wijk) door het Onderzoekscentrum
Drechtsteden benaderd met het verzoek om een (internet) enquête in te vullen. Ruim
duizend jongeren (39%) hebben de enquête ingevuld. Daarnaast is er een extra
steekproef onder 1.200 allochtone jongeren getrokken. Dat heeft een respons van 32%
opgeleverd.
Resultaten van de jongerenmonitor 2007
In de onderzoeksrapportage worden de resultaten beschreven op de domeinen school/
werk/geld, leefstijl/welbevinden, criminaliteit/veiligheid en vrienden/vrijetijd/
voorzieningen. Daarbij is telkens onderscheid gemaakt naar sekse, leeftijdsgroep, wijk en
etnische achtergrond. Ook heeft het OCD de huidige resultaten afgezet tegen die van de
monitor 2003.
Positieve en negatieve ontwikkelingen
Om met het eerste te beginnen: een aantal positieve ontwikkelingen ten opzichte van
2003 is:
• Het spijbelgedrag uitgedrukt in aantal uren, is gedaald (6,9 uur in 2003 versus 4,8 uur
in 2007).
• Het percentage jongeren dat - wel eens - is gepest, is afgenomen (van 31 in 2003 naar
25 in 2007).
• Het aandeel jongeren met schulden is gedaald (van 18% naar 12 %).
• Het aandeel jongeren dat in de afgelopen 12 maanden een (licht) delict heeft gepleegd
is gedaald (van 19% in 2003 naar 13% in 2007).
• Een daling van het onveiligheidsgevoel in het algemeen (van 35% naar 25% voor
onveilig gevoel overdag en van 62% naar 55% voor onveilig gevoel 's nachts).
• Minder jongeren ervaren een gebrek aan vrienden (11% in 2003, in 2007 gedaald naar

8%).
• Een positievere mening over of er in de buurt en in Dordrecht als geheel genoeg te doen
is (vond in 2003 37% dat er niet genoeg te doen is in Dordrecht zelf en 58% dat er in de
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eigen wijk onvoldoende te doen is, in 2007 rapporteert 27% respectievelijk 48% van de
jongeren dat).
• Jongeren staan positiever tegenover de multiculturele samenleving dan 4 jaar geleden.
Een negatieve ontwikkeling 2003 doet zich voor op met name de volgende punten:
• De mate van verveling: die is met 6% toegenomen. Rapporteerde in 2003 50% van de
jongeren dat ze zich vaak vervelen. In 2007 is dat percentage gestegen naar 56.
• Het kortdurende verzuim op school als gevolg van ziekte is fors toegenomen.
• Het bibliotheeklidmaatschap onder jongeren: dat is gedaald van 53% naar 48%.
Vergelijking van de resultaten op de verschillende domeinen en de inzet van
beleid
De afzonderlijke resultaten op de domeinen staan in het onderzoeksrapport uitgebreid
beschreven. Hier benoemen we vooral de resultaten waar zich opvallende verschillende
voordoen t.a.v. geslacht, etniciteit of tussen de wijken. Ook leggen we een verbinding van
de resultaten naar de signaalfunctie voor het huidige beleid.
SC/700/

Naast de gesignaleerde negatieve trend in kortdurend verzuim blijkt uit de monitor dat
meisjes zich vaker ziek melden op school dan jongens en dat jongens weer meer spijbelen
dan meisjes. Op wijkniveau bekeken blijkt dat het aantal spijbelaars het hoogst is in de
Binnenstad, de Staart, Sterrenburg en Noordflank. Dat zijn de belangrijkste verschillen die
geconstateerd zijn.
Ten aanzien van het huidige beleid vindt er een breed scala aan activiteiten plaats in het
kader van voorkomen voortijdig schoolverlaten en het welbevinden op school, o.a. op het
gebied van leerlingbegeleiding en leerlingenopvang, het project "De Overstap" (overgang
VMBO-MBO) en trajectbegeleiding vanuit Route 23. Inzet is om deze projecten nog beter
op elkaar af te stemmen en vooral de samenwerking tussen het VMBO en MBO nog verder
te verbeteren. De aanbeveling die het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) eerder al gaf
om meer aandacht te besteden aan het frequent kortdurend verzuim is in lijn met
bovengenoemde monitorresultaten en wordt ook opgepakt. De Nota "voortijdig
schoolverlaten in Dordrecht: beleid en aanpak in periode 2008-2011", is vastgeld in de
collegevergadering van 22 september 2008.
Werk en Geld
Jongens beschikken gemiddeld over meer geld per maand dan meisjes. In de mate waarin
zij bijbaantjes hebben naast school zijn er geen sekseverschillen. Die verschillen zijn er
wel tussen allochtone en autochtone jongeren. Het aandeel jongeren dat geen vaste
maandelijkse inkomsten heeft, is veel hoger onder allochtone jongeren en ook hebben
jongeren van allochtone afkomst minder vaak een bijbaan. Het aantal jongeren dat
schulden heeft is gedaald t.o.v. 2003. In het Meerjarenbeleidsprogramma is dat als een
belangrijke indicator voor het jeugdbeleid genoemd en het streefdoel van 2009 (15% van
de jongeren rapporteert schuldenproblematiek) is nu al ruimschoots gehaald (12% in
2007). Onder de jongeren met schulden is een groter percentage van allochtone afkomst.
Ook opvallend is het feit dat een kwart van de jongeren in Crabbehof-Zuidhof schulden
heeft en ook in Oud/Krispijn is dat aandeel hoog. In Dubbeldam en Stadspolders is dat
aandeel juist erg laag. Verder valt op dat in Wielwijk in verhouding weinig jongeren (18%)
een bijbaantje hebben. In de Noordflank (26%) en Oud Krispijn (27%) werken minder
jongeren naast school dan gemiddeld (38%). In Oud Krispijn en Wielwijk hebben één op
de vijf jongeren geen maandelijks vaste inkomsten.
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In het preventieplan (vastgesteld op 15 december 2006) is voorlichting op scholen
structureel in het aanbod opgenomen. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt vanaf 2007
schuldhulpverlening voor jongeren aan. Het structurele aanbod bestaat uit preventieve
activiteiten, zoals het geven van budgetvoorlichting aan basis- en middelbare scholen en
MBO-opleidingen in de zes Drechtsteden. Ook wordt voorlichting gegeven aan specifieke
doelgroepen (bijv. tienermoeders). Daarnaast worden intermediairs getraind op het
herkennen schulden waardoor tijdig ingrijpen mogelijk wordt. Het ontbreken van een vast
inkomen en de verwachting van inkomensverbetering in de toekomst maakt het voor
jongeren extra moeilijk om met schuldeisers tot een schuldregeling te komen. Het
stabilisatietraject dat met ingang van l januari 2009 in de Drechtsteden ingevoerd wordt
kan in bepaalde gevallen uitkomst bieden.
De betekenis van de verschillen tussen wijken en etnische groepen zullen in het kader van
de diverse sociale programma's in de wijken en met de Sociale Dienst Drechtsteden
doorgenomen worden.
Leefstijl en welbevinden
Alcoholgebruik en rookgedrag is beduidend lager onder allochtone jongeren dan onder
autochtone jongeren (11% en 36% versus 17% en 63%) en onder meisjes weer minder
dan onder jongens. Het alcoholgebruik onder 12- 18-jarigen ligt in Dordrecht lager dan het
landelijk gemiddelde (11% versus 17%). Ook alcoholgebruik is als indicator voor
doelmatig beleid in het Meerjarenbeleidsprogramma genoemd. De resultaten van de
monitor wijzen dus in de goede richting. Het streefdoel in relatie tot zware drinkers is niet
geheel bereikt (had 7% moeten zijn, is 9%). Vergeleken met 2003 rapporteren significant
meer jongeren een kritische houding van hun ouders jegens roken en alcoholgebruik. Ten
aanzien van druggebruik zijn er geen opvallende verschillen behalve dat met name Turkse
jongeren minder vaak drugs hebben gebruikt dan andere allochtone en autochtone
jongeren. Op wijkniveau bekeken zijn er geen verschillen in het alcoholgebruik, wel in het
drugsgebruik. Het incidentele drugsgebruik is in Crabbehof-Zuidhoven beduidend hoger
dan in andere wijken.
Een ander belangrijk punt bij leefstijl is het overgewicht. (Ernstig) overgewicht komt vaker
voor bij allochtone dan bij autochtone jongeren (24% tegenover 14%). Turkse jongeren
hebben met 32% het meeste last van overgewicht, Antilliaanse jongeren hebben, met 9%
het meeste last van ernstig overgewicht. In de wijken Oud Krispijn en Wielwijk is het
aandeel jongeren dat met (ernstig) overgewicht kampt, significant hoger.
Extra aandacht gaat gevraagd worden voor de bovenstaande punten in het uitvoeringsprogramma preventie overgewicht. Dit wordt gedurende 3 jaar uitgevoerd in de regio ZHZ.
Concrete activiteiten zijn o.a. gericht informatie voor jongeren en volwassenen, trainen
van intermediairs, verbetering van de signalering en advisering van ouders over
overwichtpreventie, activiteiten gericht op gezonde voeding voor mensen met
minimuminkomen. In 2008 wordt ook gestart met de invoering van de gezonde
schoolmethode op de basisscholen. Scholen kunnen op verzoek ondersteuning krijgen bij
het invoeren van gezondheid als onderdeel van het schoolbeleid.
Met betrekking tot alcoholpreventie gaat het programma de Gezonde School en
Genotmiddelen van start op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Deze
evidenced-bases methode houdt in dat scholen worden ondersteund door de GGD in
samenwerking met verslavingsorganisaties om preventie op alcohol en andere
genotmiddelen structurele aandacht te geven binnen het onderwijs. Verder is een
regionaal programmaplan in voorbereiding over preventie, handhaving en regelgeving.
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Veiligheid
Uit de cijfers komen een paar opvallende punten naar voren. In Crabbehof/Zuidhoven is
het aandeel jongeren dat wordt doorverwezen naar Halt (17%) en/of een licht delict heeft
gepleegd (27%) hoog en in de Noordflank het aandeel dat in aanraking is gekomen met de
politie (31%). Het percentage jongens dat een delict pleegt is hoger dan het percentage
meisjes (38 versus 24). Jongens komen ook vaker met de politie in aanraking dan
meisjes. Er is geen verschil tussen allochtone en autochtone delictplegers, wel in
percentage dat slachtoffer is van een delict. Allochtone jongeren rapporteren vaker
slachtoffer te zijn van vormen van diefstal dan autochtone jongeren. In de houding van
jongeren ten opzichte van delicten zijn er geen opvallende verschillen. De meerderheid
verwerpt delicten als drugsverkoop, vernieling en diefstal en geweld.
De mate waarin jongeren zich onveilig voelen, ligt verschillend voor jongens en meisjes,
's Avonds voelen meisjes zich vaker onveilig dan jongens (70% versus 37%) en dit geldt
in het bijzonder op het station. Ook verschilt de onveiligheidbeleving per wijk. Jongeren in
Crabbehof/Zuidhoven en Oud Krispijn voelen zich zowel overdag als 's avonds vaker
onveilig dan gemiddeld in Dordrecht (Oud Krispijn 15% en 26%, Crabbehof/Zuidhoven
18% en 37%, gemiddeld in Dordrecht 8% en 16%). Overdag voelen ook relatief veel
jongeren in de Noordflank zich wel eens onveilig. De wijken Dubbeldam en Stadspolders
scoren met betrekking tot onveiligheidsgevoelens juist onder het gemiddelde.
Het (integraal) veiligheidsbeleid is vooral gericht op de doelgroepen firstoffenders, harde
kern jongeren en jeugdige veelplegers. Tegelijkertijd wordt naast repressie (waarbij
speciale aandacht wordt gegeven aan het verminderen van de kans op recidive), ook
aandacht besteed aan preventie. Samen met de ketenpartners heeft de gemeente
Dordrecht ingezet op het verder optimaliseren van een sluitende (en ook
persoonsgebonden) ketenaanpak. Bij de maatregelen die in het kader van integrale
beleidsvoering zijn ingezet gaat het om Communities that care, JPT, VIOS, Bekemethodiek, intensieve trajectbegeleiding 18-23 jaar, alcohol- en drugspreventie,
buurtbemiddeling voor en door jongeren.
Vrijetijdsbesteding en voorzieningen
Cultuur
Uit de Jongerenmonitor blijkt dat jongeren meer gebruik zijn gaan maken van een
creativiteitscentrum en van de muziekschool. Daarbij blijkt ook dat autochtone jongeren
vaker gebruik maken van culturele voorzieningen dan allochtone jongeren en dat meisjes
weer meer in de schouwburg/theater/discotheek en bioscoop te vinden zijn dan jongens.
Het versterken van de cultuurparticipatie onder jongeren is en blijft de komende jaren aan
aandachtspunt binnen het cultuurbeleid, onder andere door het maken van
prestatieafspraken met culturele instellingen en hun inzet voor jongeren.
Activiteitenaanbod vanuit To Be, de Popcentrale en ISH zullen ook bijdragen aan de
deelname van jongeren aan culturele activiteiten (wordt gestimuleerd, o.a. door een
activiteitenaanbod voor jongeren bij To Be, de popcentrale, popconcerten of ISH).
Sport
Er is een duidelijk verschil in het sportgedrag tussen jongens en meisjes. Van de jongens
sport 47% meerdere keren per week en 19% zelden of nooit en onder meisjes liggen deze
percentages op 33 en 36. Er is geen significant verschil tussen allochtone en autochtone
jongeren. Allochtone jongeren sporten wel weer vaker met jongeren uit een andere
bevolkingsgroep dan autochtone jongeren (41% heel vaak tegen over 15%) en sporten
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minder vaak bij een vereniging dan autochtone jongeren (17% versus 51%). Kijkend naar
de verschillen tussen wijken blijkt het aandeel jongeren dat niet of nauwelijks sport hoog
in de Noordflank (41%) en in Wielwijk (40%).
Medio 2008 is het uitvoeringsprogramma van het nieuwe beleidskader 'Dordt Sport'
vastgesteld. Langs 5 lijnen wordt het sportbeleid ingezet: sportieve en gezonde wijken,
aantrekkelijke accommodaties, sterke sportverenigingen, talenten en topsport en
aansprekende sportevenementen. Met deze brede aanpak is de verwachting dat de
sportparticipatie toeneemt. Uit de monitor blijkt dat nu ook het geval te zijn: het aandeel
jongeren dat meer dan lx per maand sport (indicator in het Meerjarenbeleidsprogramma)
heeft het streefdoel voor 2009 nu al bereikt, te weten 72%. Jeugd en jongeren zijn
specifieke doelgroepen in het sportbeleid. Bestaande activiteiten voor jeugd en jongeren
worden gecontinueerd (schoolsport, clinics) of uitgebreid (Action Sport).
Nieuwe onderdelen in het sportbeleid (gericht op of interessant voor jongeren):
- satellietclubs worden opgezet in wijken waar de sportparticipatie onder jeugd en
jongeren relatief laag is. Een satellietclub is een vooruitgeschoven post van een
bestaande vereniging. Met behulp van combinatiefunctionarissen (werkzaam bij
vereniging en school) wordt een aanbod gerealiseerd tijdens schooltijd, na school in de
wijk en bij de vereniging. De verwachting is dat door een structurele inzet van de
sportvereniging in de wijk de toeleiding naar de vereniging vergroot wordt;
- realiseren van een E-fitzone: gamen en sporten tegelijk;
- streetsportzones realiseren; dit zijn sportplekken met een moderne en eigentijdse
uitstraling en een gevarieerd aanbod die jongeren moet aanspreken en uitdagen;
- impulsregeling innovatief sportaanbod. Verenigingen met innovatieve plannen/aanbod
om nieuwe doelgroepen aan te spreken krijgen tijdelijk een financiële impuls.
Op dit moment werken er in alle wijken twee maal per week sportwerkers.
Bibliotheek
Het bibliotheeklidmaatschap onder jongeren is gedaald maar het bibliotheekgebruik is juist
gestegen zo rapporteren de jongeren zelf. Ze gebruiken de bibliotheek voor
computergebruik, het halen van informatie, tijdschriften en voor ontmoeting. Gemiddeld
zijn in Dordrecht 48% van de jongeren lid van de bibliotheek. In Oud krispijn is dat met
33% en in Wielwijk met 32% het laagst.
Eén van de doelgroepen waar de Openbare Bibliotheek Dordrecht zich in het kader van
haar innovatietraject expliciet op richt is de groep jongeren.
Activiteiten die inmiddels lopen zijn o.m. Al@din (digitale informatievoorziening), een het
leesbevorderingaanbod voor het Voortgezet Onderwijs, bezoek aan de bibliotheek voor het
vak CKV, informatiepunten/folderaanbod gericht op jongeren, samenwerking met
Huiswerkinstituut Schenkel in de vestiging van de bibliotheek Dubbeldam.
In Dordrecht bezit 30% van de groep 13-18 jarigen (ofwel 2.209 van de 7.262) een
abonnement op de openbare bibliotheek. Dit percentage blijkt uit het aantal feitelijke
registraties van de bibliotheek.
Buurthuis
Opvallend gegeven is dat allochtone jongeren met 28% veel vaker gebruik maken van het
buurthuis dan autochtone jongeren (9%). Over de hele linie is er een daling te zien in het
gebruik van buurthuizen door jongeren. Er zijn verschillen per wijk: een kwart van de
jongeren in Oud en Nieuw Krispijn bezoekt wel eens een buurthuis of wijkcentrum en in
Wielwijk zelfs een derde. In Sterrenburg (9%) en Stadspolder (8%) is dit aandeel minder
dan één op de tien.
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We willen jongeren vooral toeleiden naar reguliere voorzieningen en daarin hebben
combinatiefunctionarissen en jongerenwerkers een belangrijke rol.
Vrh'williqerswerk
Het aandeel allochtone jongeren dat onbetaald vrijwilligerswerk heeft gedaan is met 8% is
gestegen. Deze stijging kan worden toegeschreven aan de Marokkaanse jongeren (van 5%
naar 25%) en de Antilliaanse jongeren (van 8% naar 16%). Als de maatschappelijke stage
in het onderwijs wordt ingevoerd is de verwachting dat het percentage allochtone jongeren
dat vrijwilligerswerk doet, ook omhoog zal gaan.
Met problemen ergens terecht kunnen.
Het aandeel jongeren dat bij problemen thuis nergens naar toe kan, ligt in alle wijken
tussen 0% en 7%, behalve in de Staart, waar dit aandeel met 15% opvallend hoog is.
Voorzieningen
Ruim de helft van alle jongeren geeft aan voorzieningen in de buurt te missen, zoals
uitgaansgelegenheden, voetbal- en sportveldjes of een bioscoop.
Nu beschikt Dordrecht over diverse uitgaansgelegenheden voor jongeren zoals Bibelot,
De Kazerne, de Pontenier (incidentaal), Area Sixzz, Merz, Lekker Belangrijk, Siena en Miro.
Toch ervaren jongeren dat er weinig voor hen te doen is in het centrum en de buurt.
Op basis van deze signalen is het nog niet aan te geven of er aanpassingen in het beleid
ten aanzien van jongerenvoorzieningen moeten komen en zo ja, welke dat dan zouden
moeten zijn. In aansluiting op de initiatieven van Programmabureau Binnenstad zullen we
moeten kijken hoe we dit oppakken.
Beleidsaanbevelingen 2009
1. Om het schoolverzuim van jongeren tegen te gaan komen de samenwerkende scholen
uit Dordrecht en de regio met een concrete VSV aanpak. Deze VSV aanpak wordt in
november aan de Raad gepresenteerd.
2. Aan de Sociale Dienst worden de uitkomsten van de jongerenmonitor op het terrein
van "werk en geld" kenbaar gemaakt. Aan de sociale dienst wordt gevraagd haar
aanbod, o.a. voorlichtingsactiviteiten en schuldhulpverlening, mede te laten bepalen
door de uitkomsten van de jongerenmonitor, met name in het bereiken van allochtone
jongeren en in een wijkgerichte aanpak. Tevens wordt onderzocht of de functie
"werkmakelaar" een bijdrage kan leveren aan het verwerven van bijbaantjes.
3. De keuzes die gemaakt gaan worden in de methode "de Gezonde school" en het
"preventie programma overgewicht", worden mede bepaald door de uitkomsten van de
jongerenmonitor. Daarnaast zullen de uitkomsten van dit onderzoek worden
meegenomen bij het opstellen van het Dordtse actieplan 'Alcohol en Jeugd1. Dit
actieplan zal in december aan de Raad worden gepresenteerd.
4. Aan de culturele instellingen worden de uitkomsten van de jongerenmonitor kenbaar
gemaakt en aan hen wordt gevraagd aandacht te besteden aan het bereik en de
deelname van jongeren, rekening houdend met de uitkomsten van de
jongerenmonitor.
5. In aansluiting op de initiatieven van o.a. het Programmabureau Binnenstad zal op
basis van de uitkomsten van de jeugdmonitor extra aandacht worden besteed aan
voorzieningen voor de jeugd.
6. De Jeugdmonitor zal worden besproken met het Sportbedrijf in het kader van het
lopende uitvoeringsprogramma Sport.
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Communicatieparagraaf Jongerenmonitor
De uitkomsten van de Jongerenmonitor worden gecommuniceerd met al onze
jeugdpartners. Zij krijgen een exemplaar van het onderzoek. De Jongerenmonitor wordt
geagendeerd voor de diverse overleggen die de gemeente met de verschillende
jeugdpartners heeft.
De sector Maatschappelijke Ontwikkeling wil dat instellingen, het onderwijsveld en
wijkorganisaties bekend zijn met de uitkomsten van de monitor. De Jongerenmonitor
wordt verspreid onder professionals werkzaam in de Dordtse instellingen. In de
communicatie richten wij ons dus vooral op informatieoverdracht.
Natuurlijk moeten ook de jongeren kennis kunnen nemen van de resultaten van de
monitor. Zij hebben ten slotte zelf een bijdrage geleverd. Voor de jongeren is de monitor
geen gemakkelijk leesbaar document. Voorstel is om het rapport low-profile openbaar te
maken en een verkorte populaire versie te maken. Deze kan gebruikt worden voor
publicatie in gemeentenieuws en op websites. Richting jongeren zelf willen we de monitor
via Cilio.nl openbaar maken om de discussie over de uitkomsten te stimuleren. De
wethouder Jeugd zal op zijn weblog nog aandacht besteden aan de uitkomsten van de
monitor en ook hier jongeren oproepen om te reageren op de plannen die de gemeente
naar aanleiding van de uitkomsten van de monitor heeft.
Wethouder Lagendijk zal tijdens een persgesprek een toelichting geven op de uitkomsten
van de Jongerenmonitor.
Communicatie activiteiten/middelen extern
• Persgesprek door wethouder Jeugd tegelijk met persbericht.
• Gemeentepagina (populaire versie).
• E-nieuwsbrief (Modus).
• Website cilio (populaire versie).
• Forum op cilio ter discussie.
• Weblog wethouder Lagendijk ter discussie.
• Verzending monitor aan professionals.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester e/f Wethouders
id. secretaris
de loco/burgemeester
\

'l.R. Schurink
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