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Inleiding 

 
Het afgelopen jaar is vrij veel aandacht besteed aan overlast van groepen jongeren in deze 
gemeente. Medio 2005 werden er nog zo’n 20 locaties of groepen aangewezen die meer dan 
normale aandacht behoefden; drie van die locaties of “groepen” stonden in het zoek- en 
volglicht van de groepsaanpak.  
 
In dit verslag volgen we een aantal ontwikkelingen met betrekking tot die locaties. 

1. Groepsvorming 
Groepen jongeren vormen zich normaliter omdat jongeren iets graag willen of juist niet, 
ergens graag bij willen horen of zich daar juist tegen afzetten. In vroeger jaren leidde dit 
automatisch tot groepsvorming die zeer buurtgebonden of sociaal economisch was. In die 
termen was groepswerk ook bijna altijd gericht op jongeren ( of mensen) met een aantal 
gelijke kenmerken. In wezen vormden ( groepen) jongeren met eenzelfde sociaal-
economische en/of culturele achtergrond de basis voor emancipatorisch groepswerk. Tot 
voor 25 jaar is met name vanuit het vormingswerk gewerkt volgens de groepswerkmethodiek 
( Vormingswerk jong volwassenen, vormingswerk werkende jongeren). De doelgroepen 
waren daarbij vooral werkende ( autochtone) jongeren met een L.B.O. achtergrond. 
 
De laatste decennia is dat behoorlijk veranderd door de instroom van allerlei verschillende 
culturen. Die instroom heeft niet alleen geleid tot etnische of etnisch religieuze 
groepsvorming, maar ook tot een breed palet van gemengde groepsvorming. Vooral bij 
jongeren zien we steeds vaker groepjes die uit meerdere culturen zijn samengesteld: 
menggroepen van jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Somalische, Italiaanse, 
Spaanse, Antilliaanse etc. en/of zelfs gemengde achtergrond.  
Daarnaast blijken sommige groepjes jongeren zich juist te verbinden op hun achtergrond en 
laten zij zich ook aanspreken op die achtergrond ( cultuurgerichte groepjes).  
 
In de benadering van jongeren is daarmee sprake van steeds wisselende omstandigheden 
waarin jongeren aangesproken moeten worden. De overheersende vraag is daarbij of de 
groepsmatige aanpak werkt of niet, of dat een meer individuele benadering of deelgroep ( 
subgroep) benadering meer soelaas biedt. 
 
Groepsmatige aanpak zou als voordeel kunnen hebben dat het goedkoper is, er worden 
immers meer vliegen in één klap geslagen. Tegelijkertijd zijn we echter voorzichtig met een 
groepsmatige aanpak omdat het ook de groep in haar bestaan bevestigd en verstevigd, 
waardoor we misschien ontwikkeling van cultuurindikking, machtsopbouw en segregatie 
veroorzaken. 
 
Medio 2005 hebben we 20 groepen/locaties aangegeven. Het afgelopen half jaar is op bijna 
alle destijds aangegeven situaties input geleverd al dan niet in combinatie met 
netwerkpartners. Doel van de interventies is voor het jongerenwerk om jongeren te laten 
breken met negatieve vrije tijdsbesteding. Het effect van het doorbreken van 
groepsstructuren kan positief zijn in termen van overlastbeperking. 
 
De mechanismen zijn ook hier weer tweeledig: 

• Daar wil ik niet bijhoren 

• Daar wil ik graag bijhoren. 
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Bij toename van druk op een groep, zullen de loshangende onderdelen vluchtgedrag 
vertonen ( afvangen door jongerenwerk), tegelijkertijd kan het jongerenwerk jongeren die al 
in onbalans zijn, verlokken tot activiteiten. 
 
Beide mechanisme zijn in verschillende situaties min of meer toevallig toegepast: 
Groepsaanpak door druk op groep en individuen en verlokking door activiteiten in het 
jongerenwerk door verschillende organisaties. 
 
Het laatste halfjaar is daarbij steeds intensiever gezocht naar mogelijkheden om aan de 
voorkant van probleemontwikkeling bij jongeren te komen. De ambulante werkvormen 
werden dan ook minder gebruikt om jongeren te “turven”, maar vooral om middelen te 
zoeken om meer directief te interveniëren. De “turf- methode is aardig als meetinstrument ( 
hoeveel jongeren, verhouding meisjes/jongens, leeftijdsopbouw e.d.), maar zonder 
contactlegging, relatie-opbouw en inventarisatie van wensen en mogelijkheden blijft het een 
momentopname. 
 
De vraag is dan ook steeds: als je een groep in beeld hebt, wat kun je ermee, of ook wat zou 
je er eigenlijk mee moeten doen? Het jongerenwerk maakt daarbij gebruik van een checklist 
om acties met ( groepen) jongeren in te zetten en stelt daarbij de vraag: in welke fase zitten 
we nu en naar welke fase kunnen we of moeten we?  
 
Bij dat laatste moet natuurlijk wel aangetekend worden dat groepen jongeren tamelijk 
dynamisch zijn. Actieplanning is daarmee een eenzijdig voornemen dat regelmatig bijgesteld 
wordt. 
 

• 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 tot participatie van jongeren in de omgeving ( in de buurt) 

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

• takenoverdracht aan jongeren 

• coaching van jongeren 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
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2. Zuid 

a. Hangjongeren  

Een gemengde groep van ca. 20 jongeren in de leeftijd van 15 tot 22 jaar. Zowel Surinaams, 
Turks, Italiaans, Marokkaans als Antilliaanse jongeren. Opleidings/ontwikkelingsniveau 
VMBO/MBO. Ze gebruiken drank en drugs en produceren geluidsoverlast. 
Het zijn frequente bezoekers van de activiteiten in het buurthuis en ze zouden eigenlijk 
iedere dag een jongerenclub met veel voorzieningen willen hebben. Daarnaast willen ze 
meer sport activiteiten en (gratis) deelnemen  aan dure activiteiten. De behoeftes van deze 
groep gaat naar drugs(soft) , drank, meisjes en gezelschap. 
 
Deze groep valt onder de groepsaanpak en is daar regelmatig onderwerp van overleg. De 
bevindingen in dat overleg corresponderen echter niet altijd met de bevindingen van de 
jongerenwerkers. Met doelgerichte aandacht zijn een aantal jongeren uit deze groep nog te 
bewegen.  
Dat is ook gebleken bij de nieuwe activiteiten die worden uitgevoerd door sportbuuurtwerk en 
jongerenwerk.  Er is meer personele ( bijna individuele) inzet op een aantal jongeren 
geweest, waardoor sprake lijkt van verandering van gedrag ( mindering gebruik, verandering 
van interesses en beperkte activering). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenmerken van inzet: 

• 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 

• preventie, hulpverlening en belangenbehartiging 

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

• coaching van jongeren 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
 
Actieplanning 2006: 
Het doel is vooral het “breken” van de groep. Dat betekent een individuele en 
subgroepgewijze benadering op de volgende niveau’s: 
 

• educatieve activiteiten onder andere door middel van thematische programmering 

foto 
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• preventie, hulpverlening en belangenbehartiging 

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

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

• coaching van jongeren 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    

b. Turkse jongeren bij moskee 

Er is al lang contact met deze 10 Turkse jongens van 14 tot 19 jaar. In principe is er geen 
probleem. Niveau is VMBO en hoger. Groep is vooral geïnteresseerd in samenkomst en 
voetbal. Ze vormt ook een basis voor samenwerking met de Moskee.  
Deze groep heeft contacten met jongerenwerk en het buuthuis. Afgelopen jaar waren er ook 
ouders van deze jongeren betrokken bij sport activiteiten in gymzaal. Toen waren jong en 
oud bij elkaar. Op dit moment komen ze regelmatig bij inloop activiteiten van 
jongerenwerkers.  
 
Wellicht zijn een aantal jongeren in te zetten door gericht te activeren op sportief gebied, 
Daarmee zouden ze een voorbeeld kunnen zijn voor hun omgeving. 
 
Kenmerken van inzet: 

• 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 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
 
Actieplanning 2006: 

• educatieve activiteiten onder andere door middel van thematische programmering 

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

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

• takenoverdracht aan jongeren 

• coaching van jongeren 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    

c. Tieners Schoolplein 

25 voornamelijk Turkse en Marokkaanse jongens is de leeftijd 11 tot 14 jaar ( B.S. – VMBO 
tot HAVO) vormden gedurende geheel 2005 het zorgenkind voor school en buurt. Een aantal 
van hen is bekend bij de hulpverlening en politie. Vooral hun grove gedrag heeft al menig 
verhit gesprek opgeleverd en er gaat veel aandacht naar deze groep uit in de netwerken: 
Veel kinderen van deze groep vertonen ongewenst gedrag zoals; agressie, pesten, slaan, 
vechten, beledigen, vies taalgebruik. 
Het jongerenwerk krijgt langzaam maar zeker iets meer structuur in de relatievorming maar 
dat heeft nog niet geleid tot meer effectieve oplossingen. 
 
Er is door verschillende netwerkpartners verspreid geïnvesteerd ( of geprobeerd) maar ook 
dit heeft nog niet geleid tot een doelgerichte en planmatige aanpak. Er zijn vele 
scenariomogelijkheden: 
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- Opbouwwerk om de buurt/gezinnen te betrekken en te activeren  
- Directieve interventie in de gezinnen met parallel coaches voor de jongeren 
- Plaatsing in begeleidingsinstellingen ( wachten tot ze over de schreef gaan) 
- Individuele begeleiding van de jongeren 
- Tweede thuisproject, waar opvang en activiteiten in zijn geregeld 
- En dergelijke 

 
Kenmerken van inzet: 

• 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 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
 
Actieplanning 2006: 

• educatieve activiteiten onder andere door middel van thematische programmering 

• preventie, hulpverlening en belangenbehartiging 

• coaching van jongeren 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    

d. Meidengroep Schoolplein 

Gemengde groep van 12 meisjes van 11 tot 15 jaar. Het is eigenlijk een normale groep die 
graag wil koken, dansen en knutselen. Het afgelopen jaar zijn er ook regelmatig activiteiten 
mee uitgevoerd, maar deze worden nogal eens overschaduwd door de meer 
aandachttrekkende groepen ( zie boven).  Voor komend seizoen wordt meer doelgericht 
geïnvesteerd op groepen met mogelijkheden, waaronder deze ( en andere) meisjes. 
 
Kenmerken van inzet: 

• 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 
 
Actieplanning 2006: 

• recreatieve activiteiten 

• creatieve activiteiten 

• educatieve activiteiten onder andere door middel van thematische programmering 

• preventie, hulpverlening en belangenbehartiging 

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

• takenoverdracht aan jongeren 

• coaching van jongeren 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
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e. Jongens Parkje 

Gemengde groep van 8 jongens in de leeftijd 11 tot 15 jaar ( Basisschool – VMBO). Vangen 
vooral aandacht door hun grove gedrag en geluidsoverlast. Vinden zichzelf overigens een 
“lieve” groep die het liefst wil voetballen zonder te veel gezeur van de omgeving. Problemen 
zijn bekend bij politie en gemeente. Jongerenwerk en opbouwwerk hebben contact in de 
omgeving 
 
Kenmerken van inzet: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
 
Actieplanning 2006: 

• recreatieve activiteiten 

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

• coaching van jongeren 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    

g. Sportveld 

Locatie die door voetballende jongeren van gemengde afkomst rumoerig is. Daar dient de 
locatie ook voor. Het sportveld is een mogelijke vindplaats en activiteitenplaats voor het 
jongerenwerk, waar mogelijk wordt daar gebruik van gemaakt. 
Kenmerken van inzet: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

• recreatieve activiteiten 
 
Actieplanning 2006: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

• recreatieve activiteiten 
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3 Centrum 

a. Park 

Circa 30 vnl Antilliaanse personen in de leeftijd 16 tot 35 jaar. Zorgen voor veel overlast 
vanwege drugshandel, maar ook vanwege aanwezigheid: hinderlijk op straat hangen, 
geluidsoverlast en dergelijke. Ze zijn niet aan de buurt gebonden dan door hun handel. Met 
een aantal personen is weleens contact omdat ze wel mee willen voetballen op toernooien. 
Voor het overige laat de groep zich omschrijven als overlastgevend-crimineel. In termen van 
leeftijd en levenswijze behoort deze groep tot de doelgroep van hulpverleningsgericht 
werken en repressief werken ( politie en justitie) 
 
Problematiek voor de buurt en vooral ook voor kinderen ( slechte identificatie) uit de buurt is 
groot. Verwijdering uit deze omgeving lijkt echter geen prioriteit te hebben bij politie, justitie 
of DG. Waarschijnlijk zit daar een hoger beleidskader achter. 
 
Kenmerken van inzet: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

 
Actieplanning 2006: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
 

i. Voetbalkooi  

Grote groep ( 30) meestal autochtone jongeren van 12 tot 20 jaar. Overlast door sport en 
spel en na blijven hangen op de bankjes. Zal een steeds weerkerend seizoensprobleem zijn 
dat wellicht te verzachten is door in het voorjaar high input op contact met jongeren en 
buurtbewoners in te zetten. 
 
Kenmerken van inzet: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
 
Actieplanning 2006: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat: specifiek in de lente 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

• activering tot participatie van jongeren in de omgeving ( in de buurt): overleg of 
gezellig samenzijn organiseren tussen buurtbewoners en jongeren  
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j. Plein 

Groep bestaat uit ongeveer 35 voornamelijk autochtone jongeren van 12 tot 22 jaar van 
VMBO niveau. De meesten zitten op school en werkt onregelmatig. Door voetbal en scooters 
veroorzaken ze vrij veel geluidsoverlast. De politie probeert de jongeren normaal gesproken 
weg te jagen. De jongeren zouden het liefst een eigen jongerencentrum in de buurt hebben. 
 
Kenmerken van inzet: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

 
Actieplanning 2006: 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

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

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
 

4. Noord 

a.  Trapveld  

Op het trapveld zijn meerdere “voetballende “groepen jongeren te zien. Er laten zich 3 
grotere subgroepen onderscheiden: 

- 15 Marokkaanse jongens 
- 15 Antilliaanse jongen 
- 12 autochtone jongeren ( waarvan 4 meisjes) 

Daarnaast is een groep van 8 autochtone meisjes 
Alle groepen laten zich kwalificeren als “normaal” 
 
Over de ontwikkelingen op het trapveld is geregeld overleg met politie, scholen en netwerk 
12+. Daarnaast doen subgroepen of individuele jongeren regelmatig mee aan activiteiten van 
het jongerenwerk.  
 
In deze groepen wordt vooral gekeken naar activeringsmogelijkheden, omdat sportieve 
jongeren meestal ook te bewegen zijn en te interesseren voor wijkgerichte activiteiten. 
 
Kenmerken van inzet: 

• 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 en sportieve activiteiten 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
 
Actieplanning 2006: 
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• 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 en sportieve activiteiten 

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

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

• netwerkontwikkeling en onderhoud    

b. Hertenkamp  

Groepje van 5 jongens die de plek gebruiken om af en toe te blowen. Groepje is aan het eind 
van het jaar opgelost. De plek leent zich echter prima voor nieuwe groepjes. 
 
Actieplanning 2006: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

c. Plein 

Op het Plein hangen verschillende groepjes jongeren waar relaties mee worden 
onderhouden.  Activiteiten worden in samenwerking met netwerkpartners ontwikkeld. 
 
Kenmerken van inzet: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

• recreatieve activiteiten 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
 
Actieplanning 2006: 

• contactlegging met ( potentiële) doelgroepen op straat 

• relatiebeheer met brede doelgroepen 

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

• preventie, hulpverlening en belangenbehartiging 

• netwerkontwikkeling en onderhoud    
 


