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Straatkennis, primaire signalen en trends  
2014 vs 2017 

Ik heb het afgelopen voorjaar weer een aantal cursussen “Ambulant Jongerenwerk in de 
praktijk" gegeven. De deelnemers kregen -zoals gewoonlijk- de opdracht om een aantal 
kleurenkaarten zorgen en talenten in te vullen aan de hand van de vragen:  
* Op welke deelleefgebieden maak je je zorgen over de ontwikkeling van dit kind/deze 
jongere? (zorgen/obstructies/stagnaties) 
* Op welk gebied denk je dat het kind/de jongere geïnteresseerd is/verlokt kan worden 
om mee te doen? (kansen, mogelijkheden, talenten) 
Dat dient dan als startpunt voor eventuele verdere monitoring van de ontwikkeling van 
de jongere en casuïstiekoverleg.  

Ik krijg dan van de deelnemers 1 - 5 ingevulde kaarten terug. In totaal ca. 110 in kaart 
gebrachte jongeren van ca. 40 deelnemers. 

Dat zijn natuurlijk allemaal geen gedegen enquêtes waar we drie of vier jaar onderzoek 
voor doen en dan toch nog geen betrouwbare uitkomsten hebben, maar gewoon 
subjectieve weergaves van wat de jongerenwerker (M/V) er van denkt. Jongerenwerkers 
wordt de eigenschap toegedicht om aan de hand van kleine gebeurtenissen of 
veranderend gedrag al in een vroeg stadium mogelijke probleemontwikkeling te 
signaleren. Dus zonder langdurige studies en allerlei mitsen en maren maar gewoon ook 
vanuit het onderbuikgevoel de vraag stellen: "Gaat dat eigenlijk wel goed daar?” 
Deze signalering kan bepaalde negatieve ontwikkelingen en problematiek vroegtijdig 
voorkomen maar kan ook leiden tot interventies die doorgroei van positieve 
ontwikkelingen bevestigen en versnellen. Daar zijn dan weer verschillende methodes 
voor. 

Die individuele kleurenkaarten leveren een totaaloverzicht op van de ontwikkelingen en 
trends onder de (groepen) jongeren. 

Ik doe dat dus al een paar jaar en heb nu de cijfers van voorjaar 2017 naast de 
uitkomsten van 2014 gelegd. Het zijn dan wel andere jongeren, andere jongerenwerkers, 
andere plaatsen en andere tijden en je kunt daar geen al te grote conclusies aan 
verbinden maar het geeft toch een mooi inzicht in de mogelijke veranderingen in drie 
jaar.  

Als het jongerenwerk zijn inhoudelijke data met wat regelmaat op orde zou houden dan 
kun je niet alleen trendverschuivingen zien, maar ook het eigen werk beter monitoren, 
doelgerichter werken en met recht bepalend zijn voor jeugd- en jongerenbeleid. Beleid 
dus dat niet alleen gebaseerd wordt op de politieke waan van de dag, maar op de 
primaire signalen bij jongeren en hun omgeving, straatkennis èn trends vanuit de 
dagelijkse praktijk.  

Misschien zouden we gewoon eens een landelijke startmonitor moeten maken. Alle 
jongerenwerkers vullen een aantal monitoren in en sturen ze op. Dan kan er ook op 
regionaal of landelijk niveau doelgericht jongerenwerk uitgevoerd gaan worden. 
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