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DE JEUGDMONITOR ZEELAND 
 
De Jeugdmonitor Zeeland brengt de leefwereld van de Zeeuwse jeugd in kaart door 
gegevens te verzamelen over kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar. De pri-
maire doelstelling is het voorzien in gegevens en informatie ter ondersteuning van be-
leidsontwikkeling van gemeenten, provincie en jeugdmonitor partners.  
 
De informatie komt uit eigen onderzoek en andere bronnen waaronder CBS/landelijke 
jeugdmonitor, GGD Zeeland, regiopolitie Zeeland, Bureau Jeugdzorg. Met betrekking 
tot de leeftijdsgroep 0-6 jaar zijn op dit moment gegevens opgenomen vanuit peuters-
peelzaaltellingen, GGD- screeningsgegevens en uit de enquête onder ouders met jonge 
kinderen afgenomen in 2001, 2005 en 2009. De gegevens zijn opgenomen in het gege-
venspakhuis van de Jeugdmonitor Zeeland en zijn onder andere te raadplegen op de 
website: www.jeugdmonitorzeeland.nl 
 
De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsproject uitgevoerd door Scoop. Scoop 
werkt daarbij samen met onder meer: 

- Provincie Zeeland, 
- Zeeuwse gemeenten, 
- Onderwijsinstellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, mbo, HZ, 
- Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD Zeeland), 
- Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ), 
- SportZeeland, 
- Bureau Jeugdzorg Zeeland en de  
- Regiopolitie Zeeland. 

Deze organisaties stellen onder meer gegevens beschikbaar aan de Jeugdmonitor 
Zeeland en dragen zo hun steentje bij aan de bouw van het gegevenspakhuis.  

http://www.jeugdmonitorzeeland.nl/
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OUDERS VAN JONGE KINDEREN EN DE JEUGDMONITOR 
 
Inleiding 
 
De Jeugdmonitor Zeeland heeft sinds de start in 2001 in vier leeftijdsgroepen1 drie 
maal een enquête uitgevoerd. Voor 2013 staat een herhaling van het onderzoek uit 
2001, 2005 en 2009 onder ouders van jonge kinderen op het programma. Onder jonge 
kinderen wordt verstaan: kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar. Dit betekent dat alle 
ouders in Zeeland wier kind(eren) geboren is (zijn) in 2009, omstreeks april 2013 bena-
derd worden met het verzoek een enquête in te vullen.  
 
Werkwijze 
 
Het project wordt in drie fasen uitgevoerd. 
Voorbereidingsfase: installeren klankbordgroep, aanpassen en vaststellen vragenlijst, 
informatieverstrekking aan instellingen rondom ouders met jonge kinderen over de 
jeugdmonitor in het algemeen en de enquête in het bijzonder.  
Uitvoeringsfase: afnemen enquête onder alle ouders met een in 2009 geboren kind, 
opschonen databestand. 
Presentatiefase: gemeenterapporten en twee themarapporten. 
 
Voorbereidingsfase 
In deze fase ligt de nadruk op oriëntatie en het treffen van voorbereidingen voor de 
uitvoering van de enquête. De klankbordgroep ‘ouders van jonge kinderen’ wordt in-
gesteld. De klankbordgroep geeft in deze fase advies over de inhoud van de vragenlijst 
en de aanpak van het onderzoek.   
 
Resultaten: 

- er is een klankbordgroep en deze is bijeen gekomen; 
- er is een vastgestelde vragenlijst; 
- de informatieverstrekking aan instellingen rondom ouders van jonge kinderen 

over de jeugdmonitor in het algemeen en de enquête in het bijzonder heeft 
plaats gevonden; 

- er zijn logistieke afspraken gemaakt rondom adreslevering, drukwerk, verzen-
ding en scannen. 

 
Uitvoeringsfase 
In deze fase vindt het verzamelen van de gegevens plaats. Hiervoor worden de NAW-
gegevens van ouders van jonge kinderen in tweevoud geselecteerd uit de GBA-
administratie van alle 13 gemeenten. Alle ouders van jonge kinderen worden gevraagd 
de enquête in te vullen. De klankbordgroep beslist nog of de enquête schriftelijk en/of 
digitaal wordt afgenomen. De ingevulde vragenlijsten worden verwerkt door een ex-
tern bureau. De gegevens komen bij Scoop terecht in een digitaal gegevensbestand.  
 

                                                 
1
 0 – 6 jaar; 7 – 11 jaar; 12 – 17 jaar en 18 – 23 jaar 
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Resultaten: 
- de NAW gegevens van de doelgroep zijn in tweevoud beschikbaar op stickers; 
- alle ouders van jonge kinderen woonachtig in Zeeland (alle kinderen geboren in 

2009) ontvangen een kaart met het verzoek de vragenlijst  digitaal in te vullen.  
- er wordt na een periode van twee weken een rappelbrief verzonden, waarbij 

tevens een schriftelijke vragenlijst is bijgevoegd; 
- er zijn persberichten voor het generen van media- aandacht;   
- de enquêteformulieren zijn verwerkt; 
- er is een opgeschoond digitaal gegevensbestand; 
- er is een respons- analyse uitgevoerd. 

 
Presentatiefase 
Gemeenten hebben bij het beschikbaar stellen van de subsidie voor 2013, verzocht na 
te gaan op welke producten eventueel bezuinigd zou kunnen worden. Afgesproken is 
om zoals gebruikelijk voor elke gemeente en de provincie een tabellenboek beschik-
baar te stellen met de antwoorden van de ouders woonachtig in hun gemeente en de 
Zeeuwse gegevens. Daarnaast wordt per gemeente een analyse gemaakt welke wordt 
vastgelegd in gemeentelijke rapporten. Vervolgens brengt jeugdmonitor Zeeland twee  
themarapporten uit met daarin de kerngegevens. Als eerste een overzichtsnummer, de 
‘Trends op hoofdlijnen’ en vervolgens ‘Risicogezinnen en hulp’.  
Derhalve zal bezuinigd worden op de totale kosten door: 

 afschaffen van de gesprekken met gemeenten en provincie 

 terugbrengen van het aantal themarapporten naar twee.  
De terugkoppeling van de resultaten naar de ouders zelf zou kunnen gebeuren door 
toezending van ‘Trends op hoofdlijnen’of door middel van een  folder of brief met 
daarin de meest opvallende resultaten uit de survey. De definitieve wijze van terug-
koppeling wordt besproken in de klankbordgroep. 
De klankbordgroep komt aan het begin en aan het eind van deze fase bij elkaar. 
 

Resultaten: 
- De klankbordgroep komt twee keer bijeen en wordt ontbonden; 
- De resultaten zijn opgenomen in het digitale pakhuis van Jeugdmonitor 

Zeeland;  
- De resultaten van de enquête kunnen op de volgende manieren aan diverse 

doelgroepen worden gepresenteerd:  
* tabellenboeken op gemeente- en provinciaal niveau (alleen cijfermatig)   
* algemene analyse op niveau van de gemeente; 
* twee themarapporten. 

 
Klankbordgroep 
Voor het eventueel aanpassen van de bestaande vragenlijst en een verantwoorde 
werkbare aanpak en uitvoering van de enquête wordt een klankbordgroep ‘ouders van 
jonge kinderen’ opgericht. Ook adviseert de klankbordgroep (eventueel) over de on-
derzoeksvragen voor de themarapporten en eventuele verdere communicatie over de 
uitkomsten van het onderzoek. De klankbordgroep is een tijdelijke groep, voor de pe-
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riode van maximaal één jaar, die vooral inhoudelijke kennis over het veld, de inhoud 
van de enquête, de wijze van enquêteren en de doelgroep zal inbrengen.  
 
De beoogde samenstelling van de klankbordgroep: 

- Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
- Gemeenten Zeeuws-Vlaanderen 
- Gemeenten Walcheren 
- Gemeenten Oosterschelderegio 
- GGD Zeeland  
-     RPCZ 
-    N.V. Economische Impuls Zeeland 
-  CJG Schouwen-Duiveland 
-  Provincie Zeeland 
- Scoop 

 
CC SportZeeland  
 
Er zijn maximaal vier bijeenkomsten voor de klankbordgroep Ouders Jonge Kinderen 
voorzien: november 2012, januari 2013, juni 2013 en oktober 2013. Zonodig zal de 
klankbordgroep tussentijds via de mail geïnformeerd/geconsulteerd worden. 
De bijeenkomsten vinden plaats bij Scoop, Kousteensedijk 7, Middelburg (locatie ZB). 
 
Planning en tijdpad 
opstellen startnotitie Ouders jonge kinderen september 2012 
klankbordgroep installeren    november 2012 
vragenlijst vaststellen     januari 2013  
adressenbestand via gemeenten opmaken  maart 2013 
enquête uitvoeren     april 2013 
invoer gegevens     juni 2013 
opschonen databestand    juli 2013 
tabellenboeken produceren    augustus 2013 
gemeenterapporten uitwerken   augustus / september 2013 
gemeenterapporten publiceren   oktober 2013 
publicatie ‘Trends op hoofdlijnen’    oktober 2013 
evaluatie en ontbinding klankbordgroep   oktober 2013 
themarapport ‘risicogezinnen en hulp’  december 2013 


