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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 primaire doelstelling
is het voorzien in gegevens en informatie ter ondersteuning
van beleidsontwikkeling 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. De gegevens zijn opgenomen in het gegevenspakhuis van de Jeugdmonitor Zeeland en
zijn onder andere te raadplegen op de website: http://www.
dezb.nl/planbureau/jeugd.
De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsproject uitgevoerd door ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. De
Jeugdmonitor Zeeland werkt daarbij samen met onder meer:
-- De provincie Zeeland,
-- De Zeeuwse gemeenten,
-- De onderwijsinstellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, mbo, HZ,
-- De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD Zeeland),
-- Het 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.
Jongvolwassenen en de Jeugdmonitor
De Jeugdmonitor Zeeland heeft sinds de start in 2001 in elk
van de vier leeftijdscategorieën een enquête uitgevoerd en inmiddels meerdere keren herhaald. Zo is voor de vierde maal
een enquête uitgevoerd in klas 3 van het voortgezet onderwijs
(in 2015), in groep 6 van het primair onderwijs (in 2014) en
onder ouders met jonge kinderen (in 2013).

Voor 2016 staat een herhaling van het onderzoek uit 2012, 2008 en 2004 onder jongvolwassenen op het programma. De eerste twee
enquêtes zijn afgenomen onder de doelgroep
21-jarigen. In 2012 is het cohort voor het
eerst uitgebreid naar 21-, 22- en 23-jarigen.
Dit naar aanleiding van de omvang van het
cohort en de lage respons in 2008, waardoor
het niet mogelijk was uitkomsten op gemeenteniveau te presenteren. Dit jaar zal opnieuw
het cohort naar drie meetjaren uitgebreid worden, namelijk ’93, ’94 en ’95. Om de respons
te verhogen wordt gekeken naar een creatieve en aantrekkelijke wijze van aanschrijven
en vormen van beloning van deelname (door
bijvoorbeeld kans te maken op een prijs of
toegangskaartje voor een evenement).
Werkwijze
Het project wordt zoals gebruikelijk in drie fasen uitgevoerd:
1. Voorbereidingsfase: installeren klankbordgroep, aanpassen en vaststellen vragenlijst, informatieverstrekking aan instellingen rondom jongvolwassenen over
de jeugdmonitor in het algemeen en de
enquête in het bijzonder.
2. Uitvoeringsfase: afnemen enquête onder alle in Zeeland wonende jongeren die
geboren zijn in 1993, 1994 en 1995, opschonen databestand.
3. Presentatiefase: presenteren data in onze
databank, infokaarten met daarop de
belangrijkste ontwikkelingen, factsheets
rondom bepaalde thema’s.
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Fase 1
De klankbordgroep jongvolwassenen wordt ingesteld. Met als
basis de vragenlijst uit 2012 (tot stand gekomen in samenwerking met en op basis van vragen van diverse partnerinstellingen) zal een nieuwe vragenlijst worden opgesteld en besproken
worden in de klankbordgroep. Ook de werkwijze bij de afname
van het onderzoek wordt besproken in de klankbordgroep. Belangrijk aspect is het verhogen van de respons. Na advies van
de klankbordgroep, wordt de vragenlijst en werkwijze definitief
vastgesteld door de projectleider.
Fase 2
De adressen worden geselecteerd uit de GBA-administratie van
alle 13 gemeenten. De bedoeling is dat alle jongeren geboren
in 1993, ’94 en ‘95 een brief krijgen waarin ze worden verzocht
de vragenlijst in te vullen. Dat kan door de meegezonden papieren vragenlijst in te vullen en terug te sturen middels de
antwoordenvelop. Maar het kan ook digitaal via de computer
of smartphone. Op de brief staat een hiervoor een code en een
QR code. Na ongeveer 10 dagen wordt nog een rappelkaart
verstuurd om jongeren aan te sporen de vragenlijst in te vullen. De definitieve werkwijze wordt besproken in de klankbordgroep.

Er zijn dit jaar twee bijeenkomsten voor de
klankbordgroep jongvolwassenen voorzien:
februari en september 2016. Zo nodig zal de
klankbordgroep tussentijds via de mail geïnformeerd/geconsulteerd worden.
De bijeenkomsten vinden plaats bij ZB,
Kousteensedijk 7, Middelburg.
Planning en tijdpad
December 2015
Startnotitie maken
Januari 2016
Vragenlijst maken
Offertes aanvragen drukwerk/verzending/
digitaal
Klankbordgroep samenstellen
Februari 2016
Adressen opvragen gemeenten (GBA)
Vergadering klankbordgroep
Lay-out verzending

Fase 3
De data wordt via onze databank vrijgegeven. Daarnaast worden per gemeente de belangrijkste resultaten via een infokaart
weergegeven. Ook op provinciaal niveau wordt een infokaart
samengesteld. Daarnaast wordt een nieuwe serie factsheets
gemaakt waarvan de thema’s met de klankbordgroep zullen
worden besproken.

Maart 2016
Definitief maken vragenlijst

De terugkoppeling van de resultaten naar de deelnemers zelf,
kan gebeuren door middel van een folder of brief met daarin de
meest opvallende resultaten uit de survey, of door toezending
van een infokaart. Het kan ook digitaal als de deelnemers bereid zijn hun emailadres door te geven. De definitieve wijze van
terugkoppeling wordt besproken in de klankbordgroep.

Mei - Augustus 2016
Scannen ontvangen enquêtes
Bestanden opschonen

Klankbordgroep
Voor het meedenken over de vragenlijst en een verantwoorde werkbare aanpak en uitvoering wordt een klankbordgroep
jongvolwassenen ingesteld. Ook adviseert de klankbordgroep
over de thema’s voor de serie factsheets en eventuele verdere
communicatie over de uitkomsten van het onderzoek.
De klankbordgroep is een tijdelijke groep, voor de periode 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:
Mevrouw Goossen
Gemeente Terneuzen
De heer van den Berg Gemeente Veere
Mevrouw de Bil
HZ
Mevrouw Enter
HZ
De heer Gebben
Edudelta College
Mevrouw Meijer
Indigo
Mevrouw Weterings
GGD
De heer Witkam
SWVO
De heer Pille
BZW Zeeland
Mevrouw Spuesens
ZB| Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland
Mevrouw de Kraker
ZB| Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland

April 2016
Verzending enquêtes (4 april)
Start enquête (5 april-26 april)
Sturen reminder (14 april)

September 2016
Presenteren resultaten en evaluatie klankbordgroep
September - Oktober 2016
Maken en verspreiden infokaarten
September - December 2016
Factsheets maken en presenteren
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