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   1. Het Kader 
Uitgangspunt voor jongerenwerk vormen natuurlijk in eerste instantie de jongeren zelf. In het 
activeringsgerichte jongerenwerk is de dynamische “ natuurlijke ontwikkeling” van jongeren en 
hun “ spontane” groepsvorming1  basis voor het werk.  

a. Individuele ontwikkeling 
 

Doelgroepkeuze voor het jongerenwerk 
De doelgroepen van het jongerenwerk liggen van oudsher in de leeftijdsfase als mensen ‘jong 
zijn’. In de loop der tijden en afhankelijk van de cultuur is dat een breed te interpreteren fase, 
want wanneer is iemand jong?, wanneer begint het en wanneer houdt jong zijn op? Is dat bij 
het bereiken van de leeftijd waarin jongeren geslachtsrijp zijn, als ze verondersteld worden 
enige mate van verantwoordelijkheid te hebben wat dan erkend wordt door wettelijke 
bepalingen zoals: 

• Als je zestien jaar bent, mag je brommer gaan rijden, alcohol gaan gebruiken, 

• Als je achttien jaar bent, mag je autorijden en gaan stemmen  

• Als je eenentwintig bent, mag je je verkiesbaar stellen  

• of telt het bezit van een O.V.-jaarkaart misschien als leeftijdsgrens? 
De doelgroep van het jongerenwerk is in principe afgebakend door het einddoel – en volgens 
sommigen het tegendeel- van jong zijn: volwassen zijn. Volwassen zijn heeft dan ook weer 
allerlei mogelijke beperkingen, maar in onze samenleving houdt het eigenlijk het volgende in:  
 

een zelfstandig individu, dat zijn/haar handelen kan overzien, gevolgen kan inschatten 
en bewust met het eigen leven en dat van anderen om kan gaan.  

Met andere woorden: volwassenen zijn zelfverantwoordelijke, zelfredzame mensen die hun 
eigen leven kunnen bepalen; producenten van hun eigen leven. Jongeren worden producent 
van hun eigen leven. Dat is niet alleen in het eigen belang, maar zeker ook in het belang van 
de samenleving. 
 

                                                
1
  Met “ spontane” groepsvorming wordt eigenlijk bedoeld: de schijnbaar niet doelgerichte 

groepsvorming  

 
Tot de overgang naar het voortgezet 
onderwijs wordt het kind vooral 
beïnvloed door een “kleine kring”    

 
Verandering van school, lesvormen, 
vriendschappen, lichamelijk en 
geestelijk kunnen  veel onzekerheden 
veroorzaken. 
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Voor het zover is maken jongeren periodes door waarin veel zaken nieuw zijn, ze maken 
keuzes, ze doen ervaringen op en leren een aantal wezenlijke zaken voor de rest van hun 
leven. Ervaring die later basis zal zijn voor hun zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. 
Dat begint in de periode net na aanvang van het voortgezet onderwijs tot na de overgang naar 
werk of middelbaar of hoger onderwijs: van circa 13 jaar tot 20 jaar. Het leven van een jongere 
kenmerkt zich dan door uitproberen, ervaring opdoen, vallen en opstaan, leren, en groeien 
naar volwassenheid en een eigen plaats in de samenleving.  
In wezen verkennen jongeren dagelijks hun (on)mogelijkheden en net als bij elke 
ontdekkingsreis weet de reiziger niet wat er achter de horizon te voorschijn zal komen. Of het nu 
gaat over de verkenning van relaties, seksualiteit, maatschappelijke carrière, gebruik van 
middelen, de eigen identiteit: iedere jongere staat weer opnieuw voor dezelfde taak: uitproberen 
van de zaken die van belang zijn om uit te groeien tot een volwassene zonder daarbij 
onherstelbare schade op te lopen of te veroorzaken. 
 
De meeste jongeren bereiken die staat van volwassenheid zonder kleerscheuren. Ze doen 
onderweg wat nare ervaringen op zoals het verbreken of verlies van relaties, moeilijkheden op 
school, strijd met de ouders, maar vinden in hun omgeving vrienden en familie die hen met 
raad en daad kunnen ondersteunen of ze kunnen de problemen zelf oplossen. Hoewel de 
schattingen uiteen lopen, zou zo'n 85 tot 90% van de jongeren tot deze categorie behoren.  
 
De overige 10 tot 15% heeft zowel nare ervaringen als de onmogelijkheid de problemen zelf 
of met de naaste omgeving adequaat op te lossen ( zg. risicojongeren). Zij hebben dus relatief 
meer draaglast en minder draagkracht. Een deel van die groep jongeren heeft  
meervoudige complexe problematiek die moeilijk op te lossen is, zelfs met hulp van 
anderen ( randgroepjongeren). Het zal niet verwonderen dat het aandachtspunt voor 
jongerenwerk in ieder geval op de 10 tot 15% jongeren ligt met meer draaglast en minder 
draagkracht. Als zich daar problemen voordoen, kan het jongerenwerk helpen met 
ontwikkeling en ontplooiing. 
 
Daarmee komt een andere afbakeningsmogelijkheid binnen bereik: meer draaglast en minder 
draagkracht kan verwijzen naar sociaal economische mogelijkheden en opleidingsniveau.2 

                                                
2
 Tot voor enige tijd was dat heel duidelijk. Een hoger opleidingsniveau veronderstelde betere kansen 

om je te ontwikkelen en te ontplooien, maar nu lijkt het erop “ dat onderwijsmethoden die steeds 
wetenschappelijker worden steeds minder vorming schijnen op te leveren”  Watzlawick: Munchhausens 
haren blz. 195 

 
Veel jongeren bereiken hun 
volwassenheid via een min of meer 
gelijkmatige groei 

 
Anderen doen het meer schoksgewijs 
en “springen” van ervaring naar 
ervaring 
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Met name jongeren met een lager opleidingsniveau dan H.A.V.O.  lijken daarmee in de 
doelgroep te vallen. 
 
De belangrijkste doelgroep voor jongerenwerk kan dus globaal aangegeven worden: 

Jongeren tussen 13 en 20 jaar, met een laag tot middelmatig opleidingsniveau en meer 
draaglast en minder draagkracht. Maar ook jongeren die er qua ontwikkeling en  leeftijd 
voor of achter zitten, vormen groepen waarmee gewerkt wordt.  
 

Om het jongerenwerk zo goed mogelijk te richten op de doelgroep, is het van belang te weten 
hoe die doelgroep eruit ziet, wat de persoonlijke en sociaal-culturele achtergronden zijn,  
welke motivatie ze hebben, welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn.  Afhankelijk van deze 
factoren kun je bepalen waarop het werk gericht zal moeten zijn en welke vaardigheden 
daarvoor nodig zijn. Dit geldt overigens niet alleen voor jongerenwerk, dit geldt voor het brede 
welzijnswerk. Het is voor ons steeds de vraag: wat kunnen we met jongeren in termen van 
ontwikkeling en ontplooiing? Zijn er factoren die die mogelijkheden vergroten of verkleinen?  
 
Overdracht van kennis en vaardigheden wordt grotendeels bepaald door de sociaal culturele 
achtergrond, leeftijd en ontwikkelingsmogelijkheden. Afhankelijk van deze achtergronden 
laten jongeren zich aanspreken door of voelen zij zich – op een bepaald moment- uitgenodigd 
om zich aan te sluiten bij herkenbare zaken, zaken die passen in het verlengde van de eigen 
cultuur. Is de afstand groot dan moeten jongeren veel overwinnen om  over een drempel te 
komen. Jongeren komen gemakkelijker over een drempel als ze door opleiding en 
achtergrond minder angst voor het onbekende mee hebben gekregen of als ze leren om die 
drempels te overwinnen. Het zal duidelijk zijn: als de achtergrond, opleiding, 
handelingsmogelijkheden van jongeren laag is, hebben zij minder optimale mogelijkheden om 
te groeien tot zelfstandigheid.  
 
Om een optimaal rendement te verkrijgen moet je een mix van input inzetten. Die mix wordt 
bepaald door de combinatie van input op relationeel ( betrekkingsniveau) en inhoudelijk 
niveau. In het kort komt het op het volgende neer: hoe lager het niveau en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren hoe hoger de investering op relationeel gebied zal 
moeten zijn om een basis te leggen voor wat inhoudelijke mogelijkheden. Meestal is dat erg 
duur werk (ca. 30 cliënten per jaar ) 

 
Daarmee ontwikkelen ze zich langzaam 
maar zeker tot een subject met een 
eigen werkelijkheidsopvatting. Een 
opvatting die getoetst en veranderd 
wordt in de relaties met anderen 

 
Relaties ( horizontale pijlen) zijn belangrijk 
bij inhoudelijke overdracht ( verticale 
pijlen): Vind ik je aardig en heb je me 
iets interessants  te vertellen? Vice 
versa 
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Hoe hoger je qua ontwikkeling komt des te meer de inputbalans kan verschuiven richting 
inhoudelijke overdracht. Bij hoger ontwikkelde groepen kan een zakelijke inhoudelijke input 
vaak al genoeg zijn om hen te laten ontwikkelen ( vgl. HBO-onderwijs).  
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b. Spontane groepsvorming 

Groepsvorming bij jongeren is van wezenlijk belang voor hun identiteitsvorming. We kennen 
het verloop van (straat)groepen jongeren. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van 
jongeren. In principe ziet het er als volgt uit: 
1.  Nieuwe groepjes ontstaan vaak in de lente. De jongeren van ca. 13 jaar zijn gewend 

geraakt aan het nieuwe onderwijssysteem, ze hebben een eerste balans gevonden 
waardoor er weer tijd komt om anderen op straat te treffen. Het zijn groepjes met nieuwe 
verbanden. Vaak nog alleen jongetjes. Tot deze leeftijd trekken kinderen vaker met eigen 
seksegenoten op: jongens bij jongens, meisjes bij meisjes 

 
Groepjes ontstaan door dynamische 
communicatiepatronen tussen verschillende 
mensen 

 
Relaties worden gekenmerkt door 
mengvormen van input op inhouds- en 
betrekkingenniveau en de daaruit 
volgende interactie 
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2.  Deze groepjes komen de zomer vrij vaak spelend door en blijven aan het eind van het jaar 
( slechter weer) weer vaker binnen. Dan zitten ze - meestal- in het tweede jaar van het 
voortgezet onderwijs en treffen elkaar op momenten dat er ergens iets te doen is bijv. op 
vrijdagavond in het winkelcentrum. Het zijn nog vaak “buurtgroepjes” 

3.  In het voorjaar gebeurt hetzelfde, maar nu zijn de jongeren ca. 14-15 jaar en beginnen 
andere factoren een rol te spelen: hormonen, groepsdrang e.d. Groepen raken meer 
gemengd ( meisjes erbij), wat weer een direct gevolg heeft op de jongens 

4.  Als een groep succesvol is, zal hij tegen de zomer  groeien o.a. door de toegenomen 
actieradius van andere jongeren. Er komen jongeren bij die bekend zijn van school of 
andere verbanden en de groep overstijgt het buurtniveau. Er vindt een soort anonymisering 
plaats. Jongeren zoeken een plekje op waar ze niet direct bekend zijn ( uit de eigen buurt) 
en als het groepje te groot wordt en er nog geen duidelijke machtsverhoudingen zijn, kan 
het een anarchistisch zooitje lijken. De eerste klachten komen binnen. Afhankelijk van de 
balans van de groep ( zijn het 14 jarigen met af en toe een verdwaalde 16-jarige erbij? Of 
17-jarigen met wat 14 jarigen) ontstaat er een meer eigen groepscultuur. 

5.  Als het weer lang mooi blijft kunnen sommige straatgroepen het tot ver in de herfst 
schoppen. Daarna blijft een deel van de groep weer vaker binnen en blijven een aantal 
diehards over. De plek dient nog wel als ontmoetingsplaats, maar de gemiddelde 
groepsgrootte daalt door afname van de frequentie en door spreiding van bezoek. De 
kerngroep die overblijft, heeft thuis niet veel te zoeken en de groep wordt voor hen erg 
belangrijk. Daarbij versterkt hun groepscultuur: drank, blowen, hard praten. De eerste 
echte aanvaringen met de omgeving ontstaan 

6.  Het verhaal wordt eentonig: de lente komt er weer aan, de groep groeit weer en soms nog 
explosiever dan voorheen. Groepen kunnen een basis hebben van 10 tot 15 personen 
maar op bepaalde momenten aanzwellen tot 40-503 of zelfs - bij speciale evenementen 
zoals na een E.K. voetbalwedstrijd of als de politie steeds vaker in beeld komt- tot 60, 70 of 
zelfs meer dan 100 jongeren ( volksoproer). Dit soort extremiteiten komt gelukkig niet 
dagelijks voor. 

7.  Ook het jaar daarop vindt eenzelfde soort cyclus plaats, maar het eind van de 
oorspronkelijke groep begint: er komt weer een verandering van onderwijs aan, een aantal 
gaan werken,  anderen krijgen vaste verkering, er wordt meer uitgegaan e.d. De groep 
raakt weer in onbalans. Dat kan goed uitpakken en slecht.  

                                                
3
 In deze tijd begint de buurt echt zwaar last te ondervinden en eind mei, begin juni ontstaat er overleg 

tussen gemeente, politie en buurt: De jongeren moeten weg. 

 
Als groepen succesvol zijn, willen anderen 
erbij horen. Het is een komen en gaan van 
groepsleden om een min of meer hechte 
kern. 

 
Voor de buitenstaander lijken de 
groepen vaak statisch. Binnen de groep 
lopen echter veel connecties tussen 
verschillende individuen: dezelfde 
buurt, school, hobby, interesse etc. 
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8.  In het voorjaar daarop krijgen we een hetzelfde verhaal nog een keer. Nu zijn de jongeren 
ca. 17 - 19 jaar. De eerste auto’s staan bij de locatie, de muziek in de auto wordt lekker 
hard gezet en de buurt klaagt steen en been. 

 
De ontwikkeling van groepen gaat dus eigenlijk via een trekharmonicamodel:  

• groei, ( succes van de groep)  

• onbalans 

• inkrimping 

• stabilisering 

• groei 

• onbalans 

• inkrimping  

• stabilisering 

• groei 

• onbalans 

• inkrimping 
 
Normaal gesproken verdwijnen groepen vanzelf, soms “ dikken ze in”, verharden ze in hun 
cultuur. Door de indikking van de groepscultuur ontstaat ook de rivaliteit met andere groepen. 
Die rivaliteit kan zich op verschillende manieren uiten. De meest extreme vorm is natuurlijk 
straatgeweld tussen ( criminele) groepen jongeren. 
 
Tot voor kort werd het jongerenwerk vooral ingezet bij de iets oudere overlastveroorzakende 
groepen vanaf punt 4. Dat is echter het punt waar het eigenlijk al te laat is om veranderingen 
in te zetten. Meestal is de groep te groot, zijn de jongeren met andere zaken bezig ( grenzen-
verkenning) en tegen de tijd dat de contacten overgaan in relaties zit je al weer in fase 5 4. 
 

                                                
4
 Het “oude” jongerenwerk richtte zich overigens ook altijd op de 15+ groepen. Eigenlijk een wat foute 

constructie, want om een jongerenruimte optimaal te gebruiken, werd geprobeerd “ alle” jongeren te 
bereiken. Deze jongerencentra trokken daardoor vrij vaak rivaliserende groepen aan, waardoor zowel 
binnen als buiten de ruimte opstootjes konden ontstaan. De functie van deze jongerenwerkers werd al 
gauw toezichthouder/beheerder.  
 

 
Na verloop van tijd verdwijnen groepen 
weer. De vroegere leden vinden andere 
belangrijkere bezigheden. 

 
Ingedikte groepen hebben een 
collectieve werkelijkheidsopvatting. Er is 
weinig ruimte voor de individu. De groep 
is het belangrijkste 



Jongerenwerk met beleid, Jan Schellekens, maart 2000 9

Het jongerenwerk dat de rivaliteit buiten wilde sluiten bediende zich van meer ( grootschalige) 
consumptieve activiteiten. Er werd ingezet op jeugdcultuur waardoor de activiteit ( bepaalde 
soorten muziek, optredens) het publiek filterde. Het publiek is op hetzelfde ( de band op het 
podium) gericht en is minder rivaliserend. 5 Het publiek voor dit soort activiteiten heeft de 
laatste jaren een grote verandering ondergaan. Grotere  specifieke jeugdculturen zijn op dit 
moment niet meer voor handen en de popcultuur is niet meer voorbehouden aan jongeren. 
Sterker nog: popcultuur is vaak voor de oudere ( 25+, 30+, 40+ en zelfs 50+) generaties. In 
die termen kan gesteld worden dat niet-specifieke popcultuur in wezen niet meer 
opgenomen of ondergebracht hoeft te worden binnen het lokale jeugdbeleid, maar meer 
thuishoort binnen het cultuurbeleid. 
 
Zowel voor de ene als de andere soort jongerenwerk geldt dat het vooral in de avonduren en 
de weekenden plaatsvond . De weekendactiviteiten werden in ene geval vrij vaak “ disco-
achtige” café-activiteiten, waarbij alcoholgebruik de sfeer vaak niet echt positief verhoogde, de 
jeugdculturele activiteiten werden vaak voorzien van een combinatie van middelengebruik. 
Overigens meestal zonder de excessen van de jongerendisco’s. Voor beide 
jongerenwerktypes kan in ieder geval gesteld worden dat ze niet werkelijk doelgericht waren 
op zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid en eigenlijk te laat van start gaan of te weinig 
mogelijkheden hebben om te anticiperen.  

c. Verbreding van het jongerenwerk 

Het activeringsgerichte jongerenwerk zoekt in principe naar een andere vorm: 
1.  jongerenwerk met een preventief karakter vanuit continuïteit ( mogelijkheden tot 

monitoring) 
2.  jongerenwerk met leefwereldverbredende of verdiepende activiteiten ( educatieve trajecten, 

thema’s, cursussen) 
3.  jongerenwerk dat inzet op betrokkenheid en activering van jongeren 
 
Vanwege de preventieve uitgangspunten worden er doelgroepen toegevoegd aan het werk: 
kinderen en tieners naast jongeren. Daarbij worden de jongeren – afhankelijk van hun 
ontwikkeling- ingezet bij het beheer, de programmering, de uitvoering van activiteiten en het 

                                                
5
 In het groot zie je ook het verschil tussen het groepsgedrag als het publiek op hetzelfde doel wordt 

aangetrokken. Een optreden van een grote popband in “ De Kuip” geeft veel minder problemen met 
50.000 bezoekers, dan een voetbalwedstrijd met hetzelfde aantal. 

 
Aansluiting op grote groepen of brede 
jeugdculturen eindigt vaak in consumptief 
activiteitenaanbod: de jongeren zijn 
afnemers van een eenzijdig aanbod, dat 
gebaseerd is op vooronderstellingen: 
Jongeren willen alleen maar…………. 
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beleid van de eigen ruimte. Voordeel daarbij is dat het gebruik van de ruimte geoptimaliseerd 
wordt. 
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2. Gefaseerde activering 
 
De aanpak gaat uit van pro-actief werken. Hoewel wij liever de term “anticiperend” werken 
gebruiken, lijkt “pro-actief” tegenwoordig meer aan te spreken. Beide begrippen gaan echter 
uit van dezelfde opvatting:  

actief inspelen of ingrijpen nog voor activiteit  
werkelijk gewenst of noodzakelijk is. 

 
Het geeft niet alleen een preventieve denkwijze weer, maar ook een ontwikkelingsgedachte; 
de gedachte dat jongerenwerk c.q. welzijnswerk in moet spelen op basis van verwachte 
persoonlijke of maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is een trendbreuk met de opvattingen 
die tot voor kort gemeengoed waren in het denken van overheden, instellingen en 
beroepskrachten, waarbij pas actie volgde vaak als: 

• de overlast voor de buurt te groot werd 

• de ondersteuningsvraag van bevolkingsgroepen goed onderbouwd was 

• de hulpvrager een heldere hulpvraag had 
Op zo’n moment zijn de problemen ook al echte problemen, terwijl de omslag nu gemaakt 
wordt om dit juist te voorkomen.  
Het activeringsgerichte model gaat uit van het anticiperen op verwachte ontwikkelingen bij 
(groepen) jongeren door middel van allerlei soorten activiteiten: preventieve hulpverlening, 
educatieve programmering ( leuk en leerzaam) en programmering met activerende elementen 
( leuk, leerzaam en succesvol). De gedachte daaronder is dat jongeren ( maar ook gewone 
mensen) op een bepaald moment te weinig informatie, vaardigheden en/of ervaring hebben 
om probleemsituaties adequaat tegemoet te treden. Door hulp van buiten of door 
ervaringsopbouw op andere terreinen kunnen die potentiële problemen voorkomen of 
hanteerbaar gemaakt worden.   
 

Y heeft problemen op school. Zijn ouders hebben deze dure opleiding betaald, 
maar na een paar maanden blijkt dat hij zich absoluut niet prettig voelt in deze 
situatie. Hij heeft het gevoel dat zijn klasgenoten hem voor de gek houden. Hij 
begint lessen te verzaken, blijft hele dagen van school weg, en begint 
langzaam het moment te vrezen dat er een brief van zijn school afgeleverd 
wordt bij zijn ouders met de melding: Uw zoon is altijd absent. Hij is bang voor 
dat moment.  

 
De verwachte ontwikkelingen bij jongeren 
tijdens hun groei bepalen de insteek voor 
het jongerenwerk. 

 
Met de hulp van anderen kunnen 
ontwikkelingen gemakkelijker in gang 
worden gezet  



Jongerenwerk met beleid, Jan Schellekens, maart 2000 12

In het jongerencentrum wordt deze situatie doorgesproken. De jongerenwerker6 
raadt hem aan om de situatie voor te blijven: “Ga praten met de decaan, met je 
ouders” Y zegt toe dat hij dat zal doen, maar al snel blijkt dat hij het niet kan of 
durft. Na lichte aandrang aanvaardt hij hulp van de hulpverleningsgerichte 
jongerenwerker. Samen zetten ze de eerste stappen. Zijn ouders blijken wel 
teleurgesteld, maar hebben ook begrip. Y gaat van school af en gaat werken. 

  
X is al een tijdje erg opstandig. Hij daagt iedereen uit en zelfs de 
jongerenwerker krijgt genoeg van zijn gedrag. In overleg wordt besloten hem 
niet direct aan te pakken maar eerst in te zetten op kwaliteiten die hij schijnt te 
hebben op het gebied van schrijven en ontwerpen. Hij wordt gevraagd mee te 
helpen met het maken van flyers, affiches en dergelijke. Hij is zeer vereerd met 
deze vraag en zet zich voor 100% in. In de loop van de weken erna wordt zijn 
“opstandige” periode op een gewone relaxte manier doorgesproken.  

 
Activering lijkt gevolgen te hebben op de ontwikkeling van jongeren en hun subjectieve 
beleving van individuele problemen. Verrassend is dan dat er achteraf gezien weinig energie 
is gaan zitten in de individuele begeleiding van de jongeren en dat hun mogelijke problemen 
gaandeweg werden ‘opgelost’. Een aantal  jongeren lijkt dus- ondanks hun potentiële 
problemen- doorgetrokken te kunnen worden in hun ontwikkeling. Hun problemen komen in 
een andere verhouding te staan.  

a. De opbouw van de projecten. 

De projecten die het jongerenwerk in de wijken uitvoert,  hebben in principe in activiteiten 
allemaal dezelfde opbouw. Niet zozeer wat betreft de specifieke inzet op dagdelen, maar wel 
in de globale verdeling van tijd en energie op verschillende leeftijdsgroepen met de daarbij 
horende activiteiten. Die verdeling is standaard als volgt: 

• Kinderwerk. Het werken met de hoogste groepen van de basisschool wordt minimaal een 
keer per week uitgevoerd. In het begin van een project is de investering van de 
jongerenwerker uitvoerend, maar er wordt al snel gestart met de overdracht van het 
uitvoerende werk naar stagiaires, vrijwilligers of medewerkers. Het verdient de voorkeur om 
deze medewerkers te activeren uit de bezoekersgroep met een iets hogere leeftijd, dus 

                                                
6
 Met jongerenwerker kan ook jongerenwerkster bedoeld worden 

 
Anticiperen op de ontwikkeling van 
jongeren: jongeren doortrekken in hun 
ontwikkeling 

 
De jongerenwerker organiseert in eerste 
instantie zelf  activiteiten voor verschillende 
leeftijdsgroepen 
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vooral 16+ bezoekers worden daarop ingezet. Daarmee levert die insteek direct een 
meerwaarde op:  

a.  activiteiten voor kinderen waardoor vroegtijdig contact wordt gelegd,  
b.  activering van oudere doelgroepen en  
c.  de bijbehorende invloed op het beeld van andere bezoekers en omgeving ( o.a. 

ouders). Deze beeldvorming moet niet onderschat worden. Vooral de andere 
bezoekers leren eruit dat ze rekening moeten houden met kinderen.   

Afhankelijk van de wijk wordt kinderwerk vaker ingezet en eventueel al gericht op nog 
jongere kinderen. De activiteiten voor deze doelgroep zitten op grond van hun 
ontwikkelingsfase vooral op recreatieve, creatieve en licht educatieve programmering. 
Deze activiteiten worden in het begin opgezet door de jongerenwerker, maar in korte tijd 
worden jongeren uit de oudere leeftijdsgroepen er bij betrokken om de programma’s mee 
op te zetten en uit te voeren ( activering van 16+). Er zijn honderden activiteiten mogelijk, 
voorbeelden zijn dan: 

droomvakantie tekenen  spelletjes  vakantie 
koekjes bakken  disco    hairwraps  
collage maken   spoorzoekertje  skeeleren  
playbackshow   speurtocht  vriendschapsbandjes maken 
3-d kerstkaarten  pizza bakken  kaarsen versieren 

 
 

• Tienerwerk. Tot voor enige jaren was het tienerwerk exclusief terrein van vooral 
vrijwilligers. Dat kwam onder andere voort uit de gedachte dat tieners eigenlijk oudere 
kinderen zijn. Het jongerenwerk ziet tieners echter meer als “jonge” jongeren. Vanuit de 
ontwikkelingslijn van jongeren is het van belang de toekomstige jongeren te kennen op 
een vroeg tijdstip. Daarom worden er minimaal 4 activiteiten per week specifiek op deze 
doelgroep gericht. Het zijn dan vooral creatieve en recreatieve, (competitieve) activiteiten 
als middel tot relatievorming, licht educatieve programmering ter verbreding van hun 
algemene ontwikkeling en beginnende activering bij het opzetten van activiteiten ten 
behoeve van de eigen groep. De rol van de jongerenwerker is van groot belang bij deze 
groep. Vooral in het eerste stadium van groepsvorming zijn de groepsprocessen enorm 
dynamisch.  Bij die startfases van groepen is het van belang dat de jongerenwerker “er 
bovenop” zit. Tegelijkertijd worden er echter ook taakgerichte vrijwilligers van de hogere 
leeftijdsgroep geactiveerd om het werk mee uit te voeren. Na verloop van enige maanden 
stabiliseert het groepsproces en kunnen de medewerkers programmatische uitvoerende 

 
De uitvoerende taken worden verder overge- 
dragen aan medewerkers. De jongerenwerker 
is “meewerkend” en ondersteunend. 

 
Het kinder- en tienerwerk wordt overgedragen 
aan vrijwilligers, medewerkers en stagiaires. 
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taken meer en meer overnemen. Ook hier wordt een breed scala van activiteiten ingezet. 
Soms zijn die activiteiten puur recreatief, maar vaker is er een verbinding met de 
leefwereldverbreding van jongeren of met een specifiek thema. 

 collage vakantie foto’s  film     vriendschapsbandjes 
 koekjes bakken    sex en verkeringspel  etc. 
 

• Jongeren van ca. 16 jaar en ouder. De activiteiten op deze doelgroep zijn een combinatie 
van recreatie (ontmoeting), educatie en activering. De programmatische activiteiten zijn 
meestal gekoppeld aan centrumthema’s ( die ook in de andere activiteiten doorwerken). 
Met de 16+ jongeren worden die thema’s zoals scholing, werk, seksualiteit, milieu, 
middelengebruik, meestal min of meer informeel behandeld door middel van brochures, 
film, video, affiches e.d. Activering kan zowel beheersmatig,   programmatisch als 
beleidsmatig gericht zijn op de eigen achterban, maar daarnaast is het belangrijk 
individuen en subgroepen te activeren tot het opzetten en uitvoeren van programmatisch 
jongerenwerk met lagere leeftijdsgroepen. De geactiveerde jongeren worden 

• Medewerkers, die daarmee een soort parallelle ontwikkeling maken naast hun eigen 
directe leefwereld. Het is een educatief en activerend proces. De jongerenwerker stuurt 
dat proces aan. 

b. Monitoring en hulpverlening 

De jongerenwerkers die in een jongerencentrum werken, proberen zo’n beetje alle 
ontwikkelingen bij jongeren in de gaten te houden en op die ontwikkelingen te anticiperen. Dat 
gebeurt ten aanzien van de individuele jongeren, maar ook op subgroep en groepsniveau. De 
ontwikkelingen bij jongeren volgen elkaar in een hoog tempo op: “ Gisteren nog alto, vandaag 
gabber” of andersom. De praktijk wijst uit dat een goede gezamenlijke monitoring door 
jongerenwerkers en netwerken de handelingsmogelijkheden sterk vergroten. Dat moet 
resulteren in een snelle interventiemogelijkheden.7 De jongerenwerkers in het centrum 
hebben daarbij een belangrijke signalerende functie, maar voor veel jongeren is een tijdig 
gesprek of het idee dat ze ergens met vragen heen kunnen al de helft van de oplossing van 
het probleem.  

                                                
7
 Pro-actief werken vereist dat welzijnswerk durft in te treden in het leven van anderen. Intreden dat op 

grond van ( echte) betrokkenheid moet plaatsvinden. Betrokkenheid gecombineerd met professionele 
distantie. Betrokkenheid wordt daardoor weer een essentieel element van de werkhouding en opvatting 
van de welzijnswerkers ( vgl. belangenbehartiging) 

 
De medewerkers werven nieuwe 
vrijwilligers, dragen taken over. De 
jongerenwerker volgt het proces en stuurt 
bij. Tegelijkertijd worden individuele 
jongeren, nieuwe trends en ontwikkelingen 
“gemonitord”. 

 
Aansluiting op en monitoring van 
individuele jongeren levert snelle 
interventiemogelijkheden op 



Jongerenwerk met beleid, Jan Schellekens, maart 2000 15

Door de regelmaat in contacten signaleert een jongerenwerker veranderingen in gedrag bij 
jongeren en vist er direct ( vragen hoe het ermee is) of indirect ( vragen aan de vriendjes en 
vriendinnetjes) naar. Na verloop van tijd blijkt dan ook dat jongeren die praatpaalfunctie op 
verschillende niveau’s gebruiken: 
a.  Huis- tuin en keuken ( ook wel kapperspraatjes) over school, werk, thuis, vriendjes, vrije tijd 

en dergelijke 
b.  Informatieve vragen op sociaal juridisch, relationeel, psychosociaal, sociaal medisch 

gebied 
c.  Hulpvragen op verschillende deelleefgebieden 
 
De meeste van die gesprekken worden in het hele proces verweven vooral tijdens de 
inloopactiviteiten, maar soms vergt de hulpverlening meer intensieve begeleiding. Daar wordt 
dan de hulp ingeroepen van de hulpverleningsgericht jongerenwerker.  
  

c. Hulpverleningsgericht jongerenwerk 

De outreachende accommodatiegebonden jongerenwerker neemt direct ( een deel van) de 
activeringsgerichte taken van het vroegere ambulant werk over. Een deel van de ‘markt’ 
van het ambulant werk is daarmee verdwenen: jongeren die tot de doelgroep van het 
jongerenwerk horen, krijgen een binding met een andere werker, een ruimte en andere 
activiteiten. De jongeren die zich niet of moeilijker laten binden of activeren ( zoals verharde 
groepen, criminele jongeren, langdurige druggebruikers, jongeren met meervoudige complexe 
problemen) kunnen achterblijven. Het betreft vooral de hogere leeftijdsgroepen. 
 
Tot voor kort zouden alle jongeren met risicofactoren de exclusieve doelgroep zijn van het 
vindplaatsgericht ambulant jongerenwerk in termen van interventie. Door een andere insteek 
worden een deel van de problemen echter meer ontspannen en in ontwikkeling opgelost of 
voorkomen ( dat is  natuurlijk moeilijk te meten). 
De rol van de hulpverleningsgerichte (vindplaatsgerichte) werker veranderde daarmee. In 
plaats van direct te interveniëren en isoleren van de jongere met zijn/haar probleem, wordt de 
accommodatiegebonden jongerenwerker ondersteund en geadviseerd. De hulpverlenings-
gerichte werker is wel in de buurt, maar grijpt niet direct in. 
 
Tegelijkertijd blijkt echter dat de groep door haar ontwikkeling ook ‘slachtoffers’ achterlaat; 
jongeren die niet mee kunnen of willen, jongeren die een andere weg gaan bewandelen en 

 
Steeds weer opnieuw worden gesprekken 
aangegaan met jongeren. De jongerenwerker 
“vist” naar mogelijke ontwikkelingen of 
veranderingen.  

 
Jongerenwerkers geven ruimte voor 
ontwikkeling zonder te vervallen in de:  
“U vraagt en wij draaien”-cultuur 
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veel aandacht dreigen te verlangen van de accommodatiegebonden werker. Deze jongeren 
hebben vaak grotere problemen, maar vooral de onmogelijkheid die in ontwikkeling om te 
zetten. In die situatie probeert de hulpverleningsgerichte werker contact met de jongere te 
krijgen en  er een hulpverlenende relatie mee op te bouwen.  
Dat gebeurt dus naar aanleiding van een gezamenlijke monitoring of op aangeven van de 
accommodatiegebonden werker. Voor wat betreft de functie vindplaatsgericht werken, 
worden op dit moment de volgende trajecten uitgevoerd c.q. ingezet 

 
1.  De jongerenruimtes dienen als vindplaats voor hulpverlening. In een aantal locaties 

worden naast de activiteiten “ spreekuren” bemand. 
2.  Daarnaast wordt de informatie ( van straat en uit de accommodaties) van de 

activeringsgerichte werkers op het terrein van individuele problematiek bij jongeren 
kortgesloten met de hulpverleningsgerichte werker. Deze monitor vindt met regelmaat 
plaats om veranderingen bij jongeren tijdig te signaleren en te kunnen interveniëren.  

3.  De hulpverlening aan jongeren met meervoudig complexe problematiek 
 
Uitgaande van de rol en functie van het vindplaatsgerichte werk zien we al jaren 
moeilijkheden met betrekking tot 3. de hulpverlening aan jongeren met meervoudige 
complexe problematiek. Deze problematiek wordt vooral gesignaleerd bij mensen uit 
bepaalde etnische groepen en vanaf een bepaalde leeftijd ( 17-18 jaar )8. Nu al blijkt dat deze 
hulpverlening aan jongeren veel tijd en kwaliteit vereist. 
 
Voor de uitvoering van de vindplaatsgerichte functie binnen het jongerenwerk zijn er grofweg 
twee hoofdstromen: 
1.  Preventief gericht 
2.  Curatief gericht 
 
In de praktijk komt het neer op een combinatie van die twee. De balans verschuift op dit 
moment echter in de richting van het zwaardere curatieve werk. Eigenlijk zou de balans meer 
naar preventie moeten hellen. Dat is niet alleen ingegeven door de stelling dat jongerenwerk 
qua leeftijd beperkt moet blijven tot 19/20- jarigen, maar ook dat de hulpverlening een andere 
benadering behoeft. In de opdracht van de vindplaatsgerichte werkfunctie ligt besloten kort 

                                                
8
  Er is hierbij geen sprake van problematiek die specifiek aan “jongeren” gehangen kan worden. De 

hulpvragers laten zich niet vangen in de categorie tot 19 jaar, of tot 23 jaar. Er is vaak sprake van 
complexe systeemproblematiek 
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relatieonderhoud en snelle doorverwijzing. Zoals in eerdere rapportages en gesprekken naar 
voren is gebracht, lukt dat niet altijd. Doorverwijzing naar de eerste lijn ( algemene 
hulpverlening) of  tweede lijn ( meer specifieke hulpverlening) van meervoudige complexe 
problematiek bij vaak minder gemotiveerde mensen is op zich al een langdurig traject. De 
hulpverlenende instellingen zijn niet gewend of geneigd de deur voor deze hulpvragers open 
te zetten of deze hulpvragers tegemoet te komen ( outreachend). Hoewel het jongerenwerk er 
eigenlijk niet voor kiest, blijkt dat de doelgroep met deze problematiek toch in de eigen case-
load terecht te komen en te blijven. En dat vraagt veel tijd. 
 
Mede daardoor komt de eigenlijke opdracht van het jongerenwerk onder druk te staan. 
Het traject zou als volgt moeten verlopen: 

 
 
Vooral in het laatste traject - doorverwijzing naar hulpverlenende instanties- blijken zich al 
jaren problemen voor te doen. Het is gewoon heel moeilijk om cliënten met meervoudige 
complexe problematiek doorverwezen te krijgen.  
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Gevolg is dat: 

• de hulpverleningsgerichte werker snel opgeslokt wordt door het curatieve werk, 

• de accommodatiegebonden jongerenwerker daardoor veel aandacht moet besteden 
binnen de projecten aan individuele problematiek 

• de tijd voor kwalitatieve activiteiten zoals educatie en activering op de brede doelgroep 
onder druk komt 

• de preventieve mogelijkheden beperkter worden.  
  
We hebben dit gevaar al vanaf maart/april 1997 aangekaart en hoewel iedereen kan 
constateren dat het eigenlijk zaak zou zijn om de eerste en/of tweede lijn dichter bij de 
samenleving te positioneren, blijkt dat dat nog steeds niet geëffectueerd is. Dit ondanks het 
feit dat er jongeren/mensen zijn met extreem zware problematiek. Problematiek die een 
andere benadering moet hebben: interveniërende hulpverlening. Hulpverlening die meerdere 
hulpverleningstrajecten stuurt.  

d. Samenvattend.  

Het succes van het brede activeringsgerichte model schuilt vooral in het ontwijken van de 
rivaliteit tussen dezelfde leeftijdsgroepen jongeren. Jongeren willen hun eigen prioriteiten nog 
weleens naar achter schuiven vanwege de voorbeeldfunctie die ze ten opzichte van kinderen 
en ook tieners hebben. Daardoor ontstaat er in programmering en organisatie een balans. 
Een balans die door de jongerenwerker - al naar gelang de situatie- wordt verstoord ( bijv. 
door het inbrengen van een nieuwe leeftijdsgroep) en weer wordt bestendigd ( bijv. door 
continuïteit in de aansturing). Voor de projecten houdt het dus in dat er een dynamisch model 
ontstaat en onderhouden wordt. Deze verbreding heeft ook grote gevolgen voor de 
kwaliteitseisen aan de jongerenwerkers. 
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3. Kwaliteiten en effecten. 

a. De kwaliteiten van de jongerenwerker. 

Er worden in het activeringsgerichte jongerenwerk hogere eisen gesteld aan de 
jongerenwerker. De jongerenwerkers moeten vooral communicatief vaardig zijn ( of worden), 
daarnaast moeten die communicatieve vaardigheden ergens toe leiden, ze worden ingezet 
ten behoeve van de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Het totale takenpakket van een 
breed methodisch jongerenwerker ziet er als volgt uit. 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

• continue inventarisatie van de ontwikkeling van jongeren in de buurt, wijk, stad ( 
ambulant) 

• naar binnen halen van ( een deel van) de doelgroepen ( outreachend) 

• recreatieve activiteiten 

• creatieve activiteiten 

• educatieve activiteiten onder andere door middel van thematische programmering 

• preventie, hulpverlening en belangenbehartiging 

• activering van jongeren in de omgeving ( in de buurt) 

• activering van jongeren in het jongerencentrum: betrekken van jongeren bij beheer, 
programmering en beleid 

• takenoverdracht aan jongeren 

• coaching van jongeren 

• netwerkontwikkeling en onderhoud 
 
In de praktijk blijken deze deskundigheden echter zelden verenigd in één persoon. Zeker 
beginnende jongerenwerkers moeten ( net als jongeren) veel ervaring opdoen om die 
deskundigheden te ontwikkelen. Op dit moment zijn er geen goede opleidingen voor 
jongerenwerkers en de kwaliteiten binnen het jongerenwerk zijn – mede door de 
bezuinigingen- landelijk sterk teruggelopen. De invulling van vacatures is niet gemakkelijk,  
waardoor het jongerenwerk een deel van het jaar onderbezet is. Als de vacatures ingevuld 
zijn, kostten de inwerkperiodes de nodige tijd.  
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Voor beginnende jongerenwerkers is het van belang gedurende een periode op te lopen met 
de meer ervaren teamleden. De nieuwe jongerenwerkers worden dan ook in de eerste 
periode vooral ingezet op outreachend werk en bepaalde soorten accommodatiegebonden 
werk. Mede hierdoor komt  de ureninvestering op die projecten even boven “ formatie”, terwijl 
andere trajecten het even moeten doen met minder ureninvestering. Pas na verloop van enige 
maanden kunnen de functies meer uit elkaar gedreven worden. Ook hier zit eenzelfde 
werkwijze als binnen het activeringsgerichte model: ervaringsoverdracht zodat de nieuwe 
jongerenwerkers gefaseerd meer zelfstandig gaan werken.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat er veel werk gaat zitten in de training van 
jongerenwerkers. Trainingen die zoveel mogelijk hand in hand gaan met praktijkontwikkeling 
en projectuitvoering, maar zeker gevolgen hebben gehad op de werkuitvoering in een aantal 
projecten. Positief is overigens wel dat stagiaires een grote bijdrage leveren bij de 
werkuitvoering en ervaren genoeg raken om in het team te worden opgenomen.   

b. Optimalisatie van de ruimte 

Het jongerenwerk streeft naar een optimalisering van het gebruik van de ruimte vooral door 
verantwoordelijkheidsoverdracht. Globaal ziet het rooster van jongerencentra er als volgt uit:9: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Middag Tiener Tiener Kinder Specifiek 14+  16+ 

 recreatief Recreatief Creatief Educatief   Activerend 

  Educatief Recreatief  Recreatief Flexibel  

     activerend   

 Thematische programmering     

Avond Specifiek Tiener 16+ Tiener 14+ 16+  

 Meiden  Medewerkers  recreatie recreatief  

 educatief Recreatief Activerend recreatie educatie   

 activerend Educatief  educatie activering  Flexibel 

 Thematische programmering     

De flexibele dagdelen kunnen worden gebruikt voor: 

                                                
9
 Daarbij moet worden aangetekend dat de ochtenden ook gebruikt kunnen worden als activiteiten-

ruimte voor basisscholen of voor specifieke groepen zoals werkloze jongeren, jonge moeders e.d. Dit 
kan overigens pas als eerdere ervaringen zijn opgenomen en ingebed in de reguliere werkuitvoering. 
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• specifieke activiteiten zoals cursussen, groepswerk, toeleiden straatgroepen, etc. 

• en ook voor overgangssituaties. Zo is het wenselijk om de groep tieners na verloop van 
tijd naar de vrijdagavond te trekken. Daarbij moet dan bij de oudere leeftijdsgroep actief 
ruimte gemaakt worden. Dat kan betekenen dat de oudere jeugd in overleg verkast naar 
zaterdagavond c.q. zondagmiddag/avond.  

 
De inzet van de jongerenwerker verloopt. Waar in eerste instantie ( meer dan) volledige 
dekking vereist is, kan de jongerenwerker in de loop van het proces taken overdragen aan 
medewerkers en meer begeleidend en ondersteunend gaan werken. Daarnaast blijft de 
jongerenwerker nieuwe groepen jongeren actief benaderen. Soms met het doel ze naar 
binnen te loodsen, soms om ambulant relaties te onderhouden. 

c. De faciliteiten 

De hierboven geschetste roosters zijn ingegeven door de mogelijkheden van een 
accommodatie met één beperkte ontmoetingsruimte. Afhankelijk van die ruimte kunnen een 
aantal jongeren tegelijk binnen. In termen van hanteerbaarheid en werkbaarheid moet de 
ruimte aan een aantal afmetingen voldoen. Die afmetingen bepalen het maximale bereik van 
jongeren. Een te grote ruimte werkt contraproductief. Grote ruimtes eisen een grote 
bezoekersgroep ( rendement van de ruimte ), grotere activiteiten ( disco, optredens e.d.) 
waardoor meer verschillende – mogelijk rivaliserende- groepen binnenkomen, de anonimiteit 
weer toeneemt en de mogelijkheden tot verandering afnemen. De praktijk wijst uit dat dat 
soort jongerenwerk niet echt effectief is in termen van ontwikkeling en ontplooiing.  
 
Het is echter wel mogelijk naast een ontmoetings c.q. activiteitenruimte een aparte groeps- 
c.q. vergaderruimte te gebruiken, waardoor meerdere activiteiten naast elkaar kunnen lopen. 
Het jongerenwerk kiest dan ook voor een goede afstemming tussen de mogelijkheden van de 
ruimte en het aantal bezoekers in de verschillende leeftijden. Daar zijn kengetallen voor: 
 
1.  Voor groepswerk wordt voor groepen ( jongeren) van 8 tot 12 personen 
2.  Het kinderwerk streeft naar gemiddeld 12 tot 15 jongeren 
3.  Het tienerwerk naar een bezoekers aantal van ca. 20 tot maximaal 35 
4.  Het jongerenwerk 16+ naar 15 tot maximaal 35 en 
5.  De daaruit voortkomende medewerkersgroep van minimaal 6 jongeren 
6.  Centrumactiviteiten zoals open dagen e.d. zijn dan gericht op een grotere doelgroep 
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Als deze activiteiten in een rooster naast elkaar staan, zal duidelijk worden op hoeveel 
bezoekers een jongerenruimte in het seizoen gericht zal zijn per week. Deze indicaties zijn 
leidraad voor de pilot projecten. De praktijk zal uitwijzen of  die cijfers op basis van ervaring 
bijgesteld moeten worden.  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  

         

Middag Tiener Tiener Kinder Specifiek 14+  16+  

 20,00 20,00  12,00  8,00 25,00       25,00     110,00 

         

         

Avond Specifiek Tiener 16+ Tiener 14+ 16+   

 Meiden  Medewerkers      

           8,00      25,00           15,00        25,00 30,00 25,00      128,00 

            238,00 

 
Bij een gebruik van 12 dagdelen streeft het activeringsgerichte jongerenwerk naar een 
bezetting van circa 238 jongeren ( 100%) in het “hoogseizoen”.  De weekendactiviteiten 
vormen een gevolg van activering van jongeren. Aangezien de weekendactiviteiten vooral 
bereikt moeten worden door activering van de oudere doelgroep en de looptijd van die groep 
niet erg lang meer is ( uiteenvallen van de groep) zijn weekendactiviteiten vaak kortdurend en 
zeker niet structureel.  
Daarnaast heeft het jongerenwerk het laatste kwartaal een middagdeel vrijgemaakt voor een 
spreekuur in het kader van hulpverlening. Het totale streefcijfer voor het jongerenwerk van het 
reguliere jongerenwerk in de wijk wordt zodoende: 9 dagdelen activiteiten: 238 – 70= 168 
bezoekers per week. 

d. Vergelijking met andere projecten 

Kijkend naar andere jongerenwerkprojecten in het land, blijkt dat deze een smallere doelgroep 
bedienen. Jongerenwerk vindt er vaak plaats op woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdagavond en de 15+ bezoekersgroep bij reguliere inloopactiviteiten ligt tussen 20 en 30 
personen. Dat komt overeen met de hanteerbaarheidgedachte. Alleen bepaalde activiteiten 
met een hoog consumptief of specifiek karakter ( disco, optredens) trekken tussen 60 en 150 
personen. Dat komt overeen met de ervaring ten aanzien van activiteiten als optredens, 
gabberavond, bubblingavond en sommige wijkgerichte projecten. Qua kwantiteit ligt het bereik 
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van activeringsgericht jongerenwerk niet eens zover achter op “feesten en beesten” 
jongerenwerk. Opmerkelijk is wel dat er een behoorlijk verschil is in de kwaliteit; er wordt 
vanuit dergelijke projecten weinig inhoudelijks vermeld over educatieve activiteiten, activering, 
monitoring, preventie en hulpverlening. Daar ligt volgens ons de werkelijke meerwaarde van 
onze aanpak. 

e. De kosten en baten 

We ontkomen er natuurlijk niet aan om de kosten af te zetten tegen de baten van dit werk. 
1. Het activeringsgerichte jongerenwerk kan gebruik maken van “kleine” jongerenruimtes. 

Er hoeft geen grote ruimte vrijgemaakt te worden als er een limiet is aan het 
bezoekersaantal in termen van hanteerbaarheid en werkbaarheid, maar ook in 
werkelijkheid: jongeren hebben een verloop in groepen 

2. Het activeringsgerichte jongerenwerk heeft na een hoge input een scherp urenbeleid. 
Afname van uitvoeringsuren wordt daarbij niet gehanteerd om te bezuinigen, maar om 
jongerenwerkers te stimuleren tot het aangrijpen of ( liever nog) creëren van 
overdrachtsmogelijkheden. Er zit hierbij wel een addertje onder het gras, scherpe uur-
stelling heeft als nadeel dat de jongerenwerkers weinig tijd hebben voor nieuwe 
initiatieven of bijkomende zaken. In principe kan dat namelijk ten koste van hun eigen 
vrije tijd gaan. 

3. Ondanks vermindering van professionele uren door verantwoordelijkheidsoverdracht 
kunnen er meer ( preventieve) activiteiten uitgevoerd worden met name ten behoeve 
van kinderen en tieners. Dit laatste is vooral interessant als het wordt afgezet tegen de 
kosten en baten van het separaat opgezette tienerwerk.    

4. Het inhoudelijke rendement is hoger door de mogelijkheden om educatieve elementen 
te integreren. 

5. Voor de uitvoering van dit jongerenwerk zijn ervaren ( lees: duurdere) jongerenwerkers 
nodig. Afgezet tegen het preventieve rendement lijken die meerkosten in het niet te 
vallen. Als een jongerenwerker kan voorkomen dat een aantal jongeren gedetineerd 
raakt, wordt de eigen functie al snel “terugverdiend”. Ter vergelijking: een nacht cel in 
Den Heijakker in Breda kost: fl. 550,--. Dit is ongeveer fl. 200.000,-- per jaar. Een cel in 
“De Koepel” in Breda kost gemiddeld fl. 300,--. Dit is fl. 110.000,-- per jaar. Dat zijn dan 
de kosten exclusief politiekosten, advocatuur, zittingskosten, slachtofferhulp e.d.  

  
 
 


