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Abstract 

In de gemeente Helmond is onderzoek gedaan naar de bejegening van adolescenten die in 

overlastgevende jeugdgroepen af en toe lichte delicten plegen. Het onderzoek is uitgevoerd 

aan de hand van een analyse van beleidsdocumenten en semigestructureerde interviews met 

negen sleutelinformanten. Uit beleidsdocumenten blijkt dat er drie partijen hoofdzakelijk 

betrokken zijn bij de aanpak van de doelgroep: de politie, jongerenopbouwwerkers en 

jeugdhulpverleners. In dit onderzoek worden drie dimensies van bejegening onderscheiden: 

de repressieve, hulpverlenende en faciliterende bejegening. Er is gekeken naar de inhoudelijke 

consistentie van de bejegening binnen en tussen de betrokken partijen. De bejegening binnen 

partijen is consistent wanneer binnen de partij vanuit dezelfde dimensie(s) wordt bejegend. De 

bejegening tussen partijen is inhoudelijk consistent wanneer alle betrokken partijen vanuit 

dezelfde dimensie(s) bejegenen en er sprake is van afstemming tussen de partijen. Binnen de 

politie is er geen sprake van een inhoudelijk consistente bejegening. Binnen de 

jongerenopbouwwerkers en jeugdhulpverleners is wel sprake van een inhoudelijk consistente 

bejegening. Daarnaast is er geen sprake van een inhoudelijk consistente bejegening tussen de 

partijen, omdat zij vanuit verschillende dimensies bejegenen. Daarbij blijkt er enige 

afstemming tussen de partijen, maar zijn adolescenten daar vermoedelijk niet van op de 

hoogte. Er is dan ook geen sprake van een inhoudelijk consistente bejegening in de gemeente 

Helmond ten aanzien van adolescenten die in overlastgevende jeugdgroepen af en toe lichte 

delicten plegen. 
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Inleiding 

In Nederland is sprake van jeugdcriminaliteit (Ferwerda & Van Ham, 2015). Uit onderzoek 

blijkt dat ongeveer 75% van de jeugdcriminaliteit in Nederland plaatsvindt in groepsverband 

(Schuyt, in Ferwerda & Van Ham, 2010). Het aantal problematische jeugdgroepen en de ernst 

van de overlast die zij veroorzaken, is de laatste jaren flink gedaald (Ferwerda & Van Ham, 

2015). Bervoets (2015) stelt dat er toch nog altijd jeugdgroepen zijn die overlast veroorzaken. 

Daarbij roept een groep rondhangende jongeren, zelfs als zij geen delicten plegen, bij veel 

mensen onveiligheidsgevoelens op (Opfergelt, 2012). Bervoets (2015) stelt dan ook dat 

jeugdoverlast een maatschappelijk veiligheidsprobleem is. Om dit probleem aan te pakken 

hanteren Nederlandse gemeenten een beleid waarin onderscheid wordt gemaakt tussen drie 

typen jeugdgroepen: hinderlijk, overlastgevend en crimineel (Beke, Van Wijk, & Ferwerda, 

2000; Bervoets, Bergsma, Keijzer, Schaap, & Van Rossum, 2011; Ferwerda, 2009; Ferwerda 

& Van Ham, 2010). 

Ferwerda (2010) stelt dat de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen het lastigst is. 

De afstemming tussen partners is bij deze doelgroep cruciaal (Ferwerda, 2010). Bovendien 

komt bij de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen een spanningsveld naar voren: wat is 

de beste manier om te reageren op jongeren die af en toe lichte delicten plegen? Uit 

onderzoek van Van Burik, Hoogeveen, De Jong, Vogelvang, Addink en Van der Steege (2013) 

komt naar voren dat voor een effectieve aanpak van delinquente adolescenten in jeugdgroepen, 

een eenduidige bejegening door betrokken partijen nodig is. Een inhoudelijk consistente 

bejegening blijkt dus van belang. Volgens De Koster (2010) blijkt er echter geen consensus 

over de meest geschikte manier van bejegening: waar sommigen pleiten voor strengere 

bestraffing, benadrukken anderen het belang van hulpverlening en begeleiding.  

Ook in Helmond, een Noord-Brabantse gemeente met 89.778 inwoners (Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 2015), is er sprake van overlast door jeugdgroepen. Begin 2014 

berichtte de media dat de gemeente Helmond ernstige overlast ondervond van delinquente 

jongeren (“Jongerenterreur in Aldi en Molenstraat Helmond”, 2014; “Regelrechte 

straatterreur in Helmond”, 2014).  In tegenstelling tot het beeld dat deze mediaberichten 

scheppen, blijkt ook in Helmond de overlast door jeugdgroepen de laatste jaren verminderd 

(Gemeente Helmond, 2010b; Gemeente Helmond, 2014). Desondanks blijkt uit cijfers en 

mediaberichten dat jeugdgroepen in de gemeente Helmond nog steeds overlast veroorzaken. 

Eén op de acht Helmondse bewoners geeft dan ook aan zich onveilig te voelen op plekken 

waar jongeren rondhangen (Gemeente Helmond, 2014).  
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In de gemeente Helmond wordt door verschillende partijen getracht de overlast door 

overlastgevende jeugdgroepen te verminderen (Bervoets et al., 2011; Bervoets, 2015). In dit 

onderzoek wordt gekeken naar de inhoudelijke consistentie van de bejegening van 

adolescenten die in overlastgevende jeugdgroepen, in de gemeente Helmond, af en toe lichte 

delicten plegen. Deze doelgroep is met name interessant vanwege het spanningsveld omtrent 

de meest geschikte manier van bejegening. Bovendien is in de gemeente Helmond nog nooit 

onderzoek gedaan naar de inhoudelijke consistentie van de bejegening van deze doelgroep. 

De onderzoeksvraag luidt dan ook: Hoe is de bejegening van adolescenten die in 

overlastgevende jeugdgroepen, in de gemeente Helmond, af en toe lichte delicten plegen? 

Welke partijen zijn hierbij betrokken en in hoeverre is de bejegening binnen en tussen deze 

partijen inhoudelijk consistent? 

Theoretisch Kader 

Delinquentie in de Adolescentie   

Delinquentie is het overtreden van officiële normen in de samenleving met officiële sancties 

als gevolg (Cloward & Ohlin, 1960). Delinquent gedrag komt vaker voor tijdens de 

adolescentie. Zo stelt Farrington (in Loeber & Farrington, 2014) dat de mate waarin 

delinquent gedrag voorkomt toeneemt in de late kindertijd, piekt in de tienerjaren en vanaf 

begin 20 jaar weer afneemt. Dit verloop wordt de age crime curve genoemd. Er zijn enkele 

criminologische theorieën die delinquent gedrag tijdens de adolescentie verklaren. 

 Persoonlijke factoren. Allereerst verklaren Gottfredson en Hirschi (in Lilly, Cullen, 

& Ball, 2011) delinquent gedrag tijdens de adolescentie aan de hand van de 

zelfcontroletheorie. Het plegen van delicten zorgt voor gemakkelijke en onmiddellijke 

voldoening, zoals opwinding en geld. Zij stellen dat zelfcontrole de factor is waardoor mensen 

delinquent gedrag, dat zorgt voor voldoening op de korte termijn, kunnen weerstaan. Al in de 

kindertijd kan door een verwaarlozende en ineffectieve opvoeding een lage zelfcontrole 

ontstaan. Dit blijkt een belangrijke voorspeller van delinquent gedrag (Pratt & Cullen, 2000; 

Gottfredson & Hirschi, in Lilly et al., 2011).  

Daarnaast is het plegen van delicten, volgens de rationele-keuzetheorie van Cornish en 

Clarke (in Cornish & Clarke, 2008), een opzettelijke daad die wordt gepleegd omdat het de 

dader voordelen oplevert. Individuen kiezen om een delict te plegen op basis van de voor hen 

beschikbare informatie. Deze keuze is een afweging tussen hoeveel een delict kan opleveren 

en hoeveel nadelige effecten dit delict kan hebben.  

Omgevingsfactoren. Bovendien zijn er enkele belangrijke theorieën die de sociale 

context als verklaring zien voor delinquent gedrag door jeugdigen. Zo stelt Hirschi (in 
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Intravia, 2009) in zijn sociale band-theorie dat sociale bindingen ervoor zorgen dat mensen 

minder geneigd zijn om delicten te plegen. Deze sociale bindingen bestaan uit vier elementen: 

gehechtheid aan anderen, met name ouders; inzet op school; betrokkenheid bij conventionele 

activiteiten, zoals werk en sport; en het geloof in de morele validiteit van geldende wetten en 

normen. Wanneer een of meerdere elementen van sociale bindingen zwak of afwezig zijn, zou 

dit de kans op delinquent gedrag vergroten (Hirschi, in Intravia, 2009; Hirschi, in Lilly et al., 

2011). 

Daarnaast stelt Sutherland (in Bruinsma, 1992) in zijn differentiële-associatietheorie 

dat delinquent gedrag door interactie met anderen wordt aangeleerd. Dit vindt met name 

plaats in een intieme, persoonlijke groep. Het leerproces bevat onder andere technieken om 

delicten uit te voeren en het overbrengen van positieve motieven en attitudes jegens 

delinquentie. Sutherland (in Bruinsma, 1992) stelt dat wanneer een persoon in aanraking komt 

met meer positieve dan negatieve boodschappen met betrekking tot delicten, deze persoon 

delinquent zal worden.  

Typen delinquente adolescenten. Volgens Moffitt (1993) zijn er twee typen 

adolescenten die delicten plegen. Allereerst vertonen de meeste adolescenten enkel tijdens de 

adolescentie crimineel gedrag. Deze groep wordt adolescent-limited genoemd. Daarnaast zijn 

er adolescenten die al in de vroege kindertijd beginnen met het vertonen van probleemgedrag 

en een chronisch delinquente levensstijl ontwikkelen. Deze groep wordt ook wel aangeduid 

als life-course persistent. 

 Moffitt (1993) stelt dat delinquent gedrag door de adolescent-limited groep voortkomt 

uit de maturity gap: adolescenten zijn fysiek volwassen, maar hebben nog geen 

maatschappelijk volwassen status, wat leidt tot frustratie. Delicten worden gepleegd omdat dit 

een statusverhogend effect zou hebben. Deze vorm van delinquentie houdt nog voor de 

volwassenheid op.  

Delinquent gedrag door de life-course persistent groep kan volgens Moffitt (1993) 

worden verklaard door het ontstaan van neuropsychologische afwijkingen tijdens de 

zwangerschap of vlak na de geboorte. Deze kunnen leiden tot risicofactoren voor antisociaal 

gedrag op jonge leeftijd en een delinquente levensstijl tijdens en na de adolescentie. 

Dergelijke risicofactoren zijn een lage zelfcontrole en een laag cognitief vermogen. Ook zijn 

er omgevingsfactoren die antisociaal gedrag op jonge leeftijd verergeren en vervolgens 

bijdragen aan delinquent gedrag tijdens en na de adolescentie. Dit zijn onder andere een lage 

sociaaleconomische status en negatieve ouderkenmerken zoals psychische problemen en een 

lage intelligentie (Moffitt, 1993). 
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Delinquentie in Groepsverband 

Het merendeel van de delicten die jongeren plegen vindt plaats in groepsverband (Shaw & 

McKay, in Weijers & Eliaerts, 2008). Er blijkt dan ook een positief verband tussen lid zijn 

van een jeugdgroep en delinquent gedrag (Alleyne & Wood, 2010; Battin-Pearson, 

Thornberry, Hawkins, & Krohn, 1998; Esbensen & Weerman, 2005; Thornberry, Krohn, 

Lizotte, Smith, & Tobin, 2003). Zo is uit zelfrapportages gebleken dat leden van een 

jeugdgroep vier tot zes keer vaker betrokken zijn bij zowel lichte als serieuze vormen van 

delinquentie, dan jongeren die niet lid zijn van een jeugdgroep (Esbensen & Weerman, 2005). 

Ook uit onderzoek van Klein, Weerman en Thornberry (2006) komt naar voren dat 

adolescenten die lid zijn van een jeugdgroep vaker gewelddadig gedrag vertonen dan 

adolescenten die niet lid zijn van een jeugdgroep.  

Jeugdgroepen in Nederland. De meest voorkomende delicten binnen jeugdgroepen 

in Nederland zijn: vandalisme, mishandeling en diefstal (Esbensen & Weerman, 2005). In het 

Nederlandse beleid worden jeugdgroepen ingedeeld in drie categorieën: hinderlijk, 

overlastgevend en crimineel (Beke et al., 2000; Ferwerda, 2009; Bervoets et al., 2011; 

Ferwerda & Van Ham, 2010). Een hinderlijke jeugdgroep is af en toe luidruchtig en er kunnen 

kleine incidenten, zoals lichte gewelddelicten, optreden. Deze worden meestal snel onderdrukt 

en zijn niet de norm. Vaak is deze groep nog gevoelig voor autoriteit en kan daarom 

aangesproken worden op het gedrag (Beke et al., 2000; Ferwerda, 2009). Overlastgevende 

jeugdgroepen zijn minder goed te corrigeren en er is sprake van doelbewuste, lichte delicten, 

zoals winkeldiefstal, bedreiging, openlijke geweldpleging en vernielingen (Beke et al., 2000; 

Ferwerda, 2009). Tot slot bestaat de criminele jeugdgroep uit criminele jongeren die al vaker 

met de politie in aanraking zijn geweest. Zij plegen vaak zware delicten, zoals woninginbraak, 

zware mishandeling, doodslag en moord, en gebruiken daarbij regelmatig geweld (Beke et al., 

2000; Ferwerda, 2009).  

 Het aansluiten bij een jeugdgroep. Adolescenten kunnen zich aansluiten bij een 

jeugdgroep met het oog op de, voor hen, positieve aspecten: het kan hen vriendschap 

(Goldstein, in Wood, 2014; Thornberry et al., 2003), plezier en bescherming bieden 

(Thornberry et al., 2003). Daarnaast kunnen jongeren die in hun eigen omgeving weinig 

successen opdoen, zich aansluiten bij een jeugdgroep omdat dit hen trots, een verbeterd 

zelfbeeld en een gevoel van identiteit lijkt te bieden (Goldstein, in Wood, 2014). Ook Warr 

(2002) stelt dat adolescenten zich kunnen aansluiten bij een jeugdgroep omdat dit bijdraagt 

aan identiteitsvorming. Volgens Warr (2002) maken jongeren aan het begin van de 

adolescentie een verwarrende periode door waarin er sprake is van onzekerheid over hun 
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identiteit. Hierdoor ontstaat de behoefte om een nieuwe identiteit te vormen (Klein & Maxson, 

in Alleyne & Wood, 2010; Warr, 2002). Jongeren hebben hiervoor de goedkeuring van 

anderen nodig en deze verkrijgen ze door zich te conformeren aan de normen binnen een 

groep jongeren (Warr, 2002). 

Naast deze positieve aspecten die het aansluiten bij een jeugdgroep met zich 

meebrengt, zijn er volgens Klein en Maxson (in O’Brien, Daffern, Meng Chu, & Thomas, 

2013) ook risicofactoren die de kans vergroten dat adolescenten zich aansluiten bij een 

jeugdgroep waarin delicten worden gepleegd. De belangrijkste individuele risicofactoren zijn: 

negatieve levensgebeurtenissen, externaliserende gedragingen zoals agressiviteit en 

impulsiviteit en een positieve houding ten opzichte van delinquentie. Naast individuele 

risicofactoren zijn er ook risicofactoren met betrekking tot peers (Klein en Maxson, in 

O’Brien et al., 2013). Zo blijkt associatie met delinquente peers een van de grootste 

risicofactoren voor lidmaatschap van een jeugdgroep waarin delicten worden gepleegd 

(Esbensen & Weerman, 2005). Antisociale normen worden door delinquente peers bevestigd 

en versterkt en op deze manier wordt betrokkenheid bij de jeugdgroep bevorderd. Tot slot zijn 

er risicofactoren op het gebied van familie. Zo blijken weinig ouderlijke monitoring en 

supervisie de kans op het aansluiten bij een jeugdgroep te vergroten (Klein en Maxson, in 

O’Brien et al., 2013).  

 Het plegen van delicten in een jeugdgroep. Wanneer jongeren zich aansluiten bij 

een jeugdgroep blijken zij zich te conformeren aan de bestaande groepsnormen (Warr, 2002). 

Jongeren kunnen dan hun bestaande sociale normen aan de kant zetten (Wood, 2014). Viki & 

Abrams (in Wood, 2014) stellen dan ook dat adolescenten binnen jeugdgroepen waarin 

delinquent gedrag de norm is, zich conformeren aan deze groepsnorm. Dit blijkt vooral het 

geval bij licht delinquent gedrag (Patacchini & Zenou, 2012).  

 Daarnaast komt uit de zelfcontroletheorie van Gottfredson en Hirschi (in Lilly et al., 

2011) naar voren dat een lage zelfcontrole een belangrijke voorspeller is van delinquent 

gedrag. Ook volgens Moffitt (1993) is een lage zelfcontrole één van de risicofactoren voor 

een delinquente levensstijl. Leden van een jeugdgroep waarin delicten worden gepleegd 

blijken dan ook een lagere zelfcontrole te hebben. Zij zijn impulsiever en meer op zoek naar 

risico’s dan adolescenten die niet lid zijn van een dergelijke jeugdgroep (Esbensen & 

Weerman, 2005).  

 Een andere verklaring voor het plegen van delicten in een jeugdgroep is het 

gezamenlijk plegen van strafbare feiten als instrumentele keuze. Een delict wordt gezamenlijk 

gepleegd omdat dit voordelen oplevert, zoals meer opbrengsten of een kleinere pakkans 
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(Weerman, in Weijers & Eliaerts, 2008). Dit hangt samen met de rationele-keuzetheorie van 

Cornish & Clarke (in Cornish & Clarke, 2008; Weerman, in Weijers & Eliaerts, 2008). 

 Ook de differentiële associatietheorie (Sutherland, in Bruinsma, 1992) kan, volgens 

Weerman (in Weijers & Eliaerts, 2008), van toepassing zijn op delinquent gedrag in 

jeugdgroepen. Delinquent gedrag wordt volgens Sutherland (in Bruinsma, 1992) geleerd 

binnen intieme, persoonlijke groepen. Doordat reeds delinquente jongeren positieve 

opvattingen ten opzichte van delinquent gedrag aan de rest van de groep overdragen, zullen 

deze groepsleden uiteindelijk ook delinquent gedrag gaan vertonen (Weerman, in Weijers & 

Eliaerts, 2008).  

 Tot slot komt in de sociale band-theorie naar voren dat de afwezigheid van de sociale 

binding ‘inzet op school’ de kans op delinquent gedrag vergroot (Hirschi, in Intravia, 2009; 

Hirschi, in Lilly et al., 2011). Adolescenten die lid zijn van een jeugdgroep waarin delicten 

worden gepleegd blijken dan ook minder inzet te vertonen op school dan adolescenten die niet 

lid zijn van een dergelijke jeugdgroep (Esbensen & Weerman, 2005).  

Reacties op Jeugddelinquentie 

Er zijn verschillende manieren om te reageren op delinquent gedrag door adolescenten 

(Howell & Lipsey, 2004; Lipsey, Howell, Kelly, Chapman, & Carver, 2010). In de loop der 

jaren zijn de opvattingen over de meest geschikte en effectieve manier van reageren op 

jeugddelinquentie veranderd (Bishop, 2006; Butts & Mears, 2001; Mears, in Lipsey et al., 

2010). 

  Sanctioneren. Volgens Lipsey et al. (2010) is een eerste doel met betrekking tot de 

reactie op delinquente jeugdigen het garanderen van de openbare veiligheid. Zij stellen dat de 

samenleving beschermd moet worden tegen verdere schade door jeugdige delinquenten en dat 

delinquent gedrag verminderd moet worden. Dit kan men bewerkstelligen door op korte 

termijn het delinquente gedrag te controleren (Lipsey et al., 2010). Howell en Lipsey (2004) 

stellen dan ook dat wanneer jeugddelinquentie door de samenleving als ernstig probleem 

wordt ervaren, hierop wordt gereageerd door het vermeerderen van de mogelijkheden om te 

straffen. Het straffen van jeugdige delinquenten blijkt namelijk bij te dragen aan publieke 

veiligheid en het beperken van de gelegenheid tot het plegen van nieuwe delicten. Daarnaast 

zorgt straffen voor een gestructureerde context waarin behandelingen een kans krijgen om te 

werken (Howell & Lipsey, 2004).  

Hoewel straffen als werkzaam instrument kan worden gezien om de openbare 

veiligheid te garanderen en verdere schade door jeugdige delinquenten tegen te gaan, blijkt 

deze repressieve benadering ten aanzien van jeugdige delinquenten niet effectief (Howell & 
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Lipsey, 2004; Lipsey et al., 2010). Sommige straffen blijken de kans op antisociaal gedrag of 

recidivisme zelfs te vergroten (Howell & Lipsey, 2004). Ook Lipsey et al. (2010) stellen dat 

er steeds meer wetenschappelijke onderzoeken zijn waarin naar voren komt dat straffende 

reacties minimale of zelfs negatieve effecten hebben. Hierbij speelt de manier waarop straffen 

worden ingezet een rol. Wanneer straffen incorrect worden toegepast kan dit negatieve 

gevolgen hebben zoals ongewenste emotionele reacties, agressie, weerstand of een 

verergering van het bestrafte gedrag (Gendreau, in Howell & Lipsey, 2004).  

Gedragsverandering. Lipsey et al. (2010) stellen dat er ook een ander doel met 

betrekking tot reacties op delinquent gedrag door jeugdigen zou moeten zijn. Zo zouden de 

levenspaden van jeugdige delinquenten veranderd moeten worden en zouden hun kansen als 

productieve burger moeten worden verbeterd. Hiervoor zou er volgens Lipsey et al. (2010) 

een gedragsverandering op de lange termijn mogelijk gemaakt moeten worden. 

In de Verenigde Staten dan ook een dergelijke ontwikkeling gaande. Naast het straffen 

van delinquente jongeren is er meer aandacht voor preventie van jeugddelinquentie en het 

herstel van jeugdige delinquenten (Butts & Mears, 2001; Mears, in Lipsey et al., 2010). 

Bovendien wordt er volgens Bishop (2006) getracht om de straffende elementen in de reacties 

op deze jongeren te verminderen of zelfs af te schaffen. In plaats van de roep om straffen is er 

een toenemende belangstelling voor het in kaart brengen van de behandelingsbehoeften van 

jeugdige delinquenten (Bishop, 2006).  

Het blijken interventies binnen de behandelingscontext die in staat zijn om de 

gedragsverandering bij delinquente jeugdigen teweeg te brengen (Howell & Lipsey, 2004). 

Ook Lipsey et al. (2010) stellen dat steeds meer wetenschappelijk onderzoek het belang 

benadrukt van behandelingselementen voor het verminderen van delinquent gedrag van 

jongeren. Zo kan het gedrag van jeugdige delinquenten veranderd worden door de 

behandeling te richten op de constructieve persoonlijke ontwikkeling (Lipsey et al., 2010). De 

meest effectieve interventies, zoals gestructureerde training of cognitieve gedragstherapie, 

richten zich op het veranderen van delinquent gedrag. Hierbij wordt gewerkt aan het 

verbeteren van sociale ontwikkelingsvaardigheden, werkgerelateerde vaardigheden, 

interpersoonlijke relaties, zelfcontrole en schoolprestaties (Lipsey et al., 2010; Lipsey, in 

Howell & Lipsey, 2004).  

Tot slot is het behandelen van delinquente adolescenten effectief wanneer er wordt 

gehandeld vanuit het perspectief van positive youth development (PYD). Het perspectief kent 

drie basisaannames. Allereerst wordt er gefocust op de krachten en mogelijkheden van 

jongeren in plaats van op de gebreken en problemen, waarbij de opbouw van vaardigheden en 
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competenties wordt benadrukt. Daarnaast worden de competenties van jongeren vergroot door 

middel van positieve relaties en interacties, vooral met prosociale volwassenen. Tot slot 

worden elementen uit de omgeving als hulpmiddelen voor de ontwikkeling van jongeren 

gezien. Er is steeds meer bewijs dat de uitgangspunten van dit perspectief positief bijdragen 

aan de ontwikkeling van jongeren. Daarbij vermindert voor jongeren die vanuit dit perspectief 

worden benaderd de kans op delinquent gedrag (Butts, Mayer & Ruth, 2005). 

Dimensies van Bejegening 

Er zijn duidelijk verschillende manieren om delinquente adolescenten te bejegenen. In dit 

onderzoek wordt dan ook uitgegaan van drie dimensies met betrekking tot de bejegening van 

adolescenten uit overlastgevende jeugdgroepen.  

 Allereerst kan er hard en sanctionerend worden opgetreden (Howell & Lipsey, 2004; 

Lipsey et al., 2010). Deze manier van bejegenen wordt in dit onderzoek getypeerd als de 

‘repressieve bejegening’. Repressieve strategieën, zoals sanctionering of verplichte 

zorgtrajecten voor overlastgevers, richten zich volgens Van Stokkum (2007) op het 

onmogelijk maken van overlastgevend gedrag. Sanctioneren blijkt bij te dragen aan de 

publieke veiligheid en beperkt de mogelijkheden tot het plegen van nieuwe delicten door 

jeugdigen (Howell & Lipsey, 2004). 

Ten tweede kan er op delinquente jeugdigen worden gereageerd door een 

persoonsgerichte aanpak die tracht delinquent gedrag te verminderen en een positieve 

gedragsverandering te bewerkstelligen (Lipsey et al., 2010; Lipsey, in Howell & Lipsey, 

2004). Voorbeelden hiervan zijn individuele behandelingen zoals gestructureerde training en 

cognitieve gedragstherapie (Lipsey et al., 2010; Lipsey, in Howell & Lipsey, 2004). Deze 

manier van bejegenen wordt in dit onderzoek getypeerd als de ‘hulpverlenende bejegening’.  

Tot slot kunnen delinquente adolescenten ondersteunend worden bejegend. Hierbij 

wordt uitgegaan van het stimuleren en ondersteunen van de eigen krachten en mogelijkheden, 

het opbouwen van vaardigheden en competenties, positieve relaties met anderen en de inzet 

van hulpmiddelen uit de omgeving (Butts et al., 2005). Deze manier van bejegenen wordt in 

dit onderzoek getypeerd als de ‘faciliterende bejegening’. Volgens Steenssens , Demeyer en 

Van Regenmortel (2009) is een dergelijke bejegening gericht op participatie en perspectieven 

van de doelgroep.  

Inhoudelijk Consistente Bejegening 

Van Burik et al. (2013) stellen dat de bejegening van delinquente adolescenten eenduidig 

moet zijn om effectief te zijn. Echter, volgens Cloward en Ohlin (1960) blijken de 

uitgangspunten die voor de verschillende betrokken partijen het belangrijkst zijn bij de 
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bejegening van delinquente adolescenten, van elkaar te verschillen. Zo zou de politie zich 

bezig houden met het controleren van delinquentie en de mogelijkheden om te straffen, terwijl 

de jongerenwerkers zich richten op het herstel van de jeugdige delinquent, het identificeren 

van de oorzaken van het delinquente gedrag en de mogelijkheden voor een behandeling 

(Cloward & Ohlin, 1960). Ook volgens Veenbaas, Noorda en Ambaum (in Van Dijk & 

Noorda, 2015) hebben politie en jongerenwerk verschillende kerntaken met betrekking tot 

risicojeugd. Dit leidt volgens Van Dijk en Noorda (2015) in de praktijk tot een botsing van de 

zorg om veiligheid en de zorg om welzijn.  

Vooral bij overlastgevende jeugdgroepen zullen verschillende partijen met 

verschillende kerntaken betrokken zijn. Deze groepen kunnen namelijk enkel op straat hangen, 

maar kunnen ook delicten plegen. De betrokken partijen zullen wellicht verschillend op deze 

situaties reageren. Er wordt dan ook verwacht dat de bejegening van adolescenten uit 

overlastgevende jeugdgroepen door verschillende partijen van elkaar verschilt. Daarom wordt 

in dit onderzoek gekeken naar de inhoudelijke consistentie van de bejegening van 

adolescenten uit overlastgevende jeugdgroepen, die af en toe lichte delicten plegen.  

Methode 

Design 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een tweetal 

onderzoeksmethoden. In eerste instantie is gebruik gemaakt van schriftelijke bronnen en 

beleidsdocumenten. Hiermee is in beeld gebracht welke aanpak er in Helmond wordt 

gehanteerd ten aanzien van adolescenten tussen de 12 en 23 jaar die in overlastgevende 

jeugdgroepen af en toe lichte delicten plegen en welke partijen hierbij betrokken zijn. 

Vervolgens is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews om te bepalen hoe deze 

adolescenten worden bejegend. Tijdens deze interviews zijn een drietal voorbeeldsituaties 

voorgelegd aan de respondenten, om zo de bejegening in kaart te brengen. Tot slot is op basis 

van de interviewresultaten gekeken naar de inhoudelijke consistentie van de bejegening van 

de doelgroep, binnen en tussen de betrokken partijen.  

  Uit een analyse van de beleidsdocumenten en informatie van een contactpersoon bij de 

gemeente Helmond zijn de belangrijkste betrokken partijen naar voren gekomen. De 

interviews zijn afgenomen bij sleutelinformanten van deze partijen: twee wijkagenten en één 

hoofdagent ‘Basis Politie Zorg’ van de politie, drie jongerenopbouwwerkers van Bijzonder 

Jeugdwerk Brabant en twee jeugdhulpverleners van het Jongeren Inloop Punt (JIP). Daarnaast 

is een interview afgenomen bij één 19-jarige, mannelijke adolescent uit een overlastgevende 

jeugdgroep.  
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Benadering Sleutelinformanten 

Via een contactpersoon bij de gemeente Helmond zijn een aantal sleutelinformanten benaderd. 

Via deze informanten zijn contactgegevens van de overige sleutelinformanten ontvangen. Alle 

sleutelinformanten zijn via e-mail benaderd. In eerste instantie zijn zestien sleutelinformanten 

benaderd, waarvan er acht hebben ingestemd met een interview. Verder is door één 

sleutelinformant zelf contact opgenomen nadat deze informant van collega’s had gehoord van 

het onderzoek.  

Afname 

De dataverzameling vond plaats in april en begin mei 2015. Er zijn semigestructureerde 

interviews afgenomen aan de hand van een topiclist met de belangrijkste 

gespreksonderwerpen (zie bijlage 1 t/m 4). 

Tijdens de interviews met de sleutelinformanten werden drie voorbeeldsituaties 

voorgelegd. Deze voorbeeldsituaties zijn op basis van de literatuur opgesteld. De eerste 

voorbeeldsituatie had betrekking op een overlastgevende jeugdgroep die op straat hangt. De 

tweede voorbeeldsituatie betrof een overlastgevende jeugdgroep waarbinnen een licht delict, 

zoals brandstichting of vernieling, wordt gepleegd. De laatste voorbeeldsituatie ging over de 

afstemming met overige betrokken partijen. Aan de hand van deze voorbeeldsituaties werden 

vragen gesteld om stap voor stap in kaart te brengen hoe de betrokken partijen in 

verschillende situaties handelen (zie bijlage 1 t/m 4). Hierbij werd continu gevraagd naar 

voorbeelden. In het interview met de adolescent uit een overlastgevende jeugdgroep kon 

daarbij specifiek gevraagd worden naar de feitelijke ervaringen met betrekking tot het 

handelen van verschillende betrokken partijen.  

Dataverwerking en Analyse  

Middels de reacties op de voorbeeldsituaties in de semigestructureerde interviews zijn de 

handelingen per betrokken partij in kaart gebracht. Aan de hand van de reacties per betrokken 

partij zijn de dimensie(s) van de bejegening bepaald, die getypeerd kunnen worden als: 

repressief, hulpverlenend of faciliterend. Er is gebruik gemaakt van een tabel om deze 

dimensies van bejegening per betrokken partij in kaart te brengen (zie tabel 1).  

Na het bepalen van de dimensies van bejegening is de inhoudelijke consistentie van de 

bejegening binnen de partijen afgeleid. Er is sprake van een inhoudelijk consistente 

bejegening binnen een partij wanneer iedereen binnen deze partij vanuit dezelfde dimensie(s) 

bejegent en adolescenten dit ook zo ervaren. Vervolgens is de inhoudelijke consistentie van 

de bejegening tussen de partijen vastgesteld. Er is sprake van een inhoudelijk consistente 
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bejegening tussen partijen wanneer alle partijen vanuit dezelfde dimensie(s) bejegenen, er 

sprake is van afstemming tussen de partijen en adolescenten dit als zodanig ervaren.  

 

Tabel 1. 

Inhoudelijke consistentie van de bejegening binnen en tussen de betrokken partijen 

Bejegening door de verschillende partijen 

 Dimensies  

Partijen Repressief  Hulpverlenend Faciliterend Consistentie 

binnen partijen 

Politie      

Jongerenopbouwwerkers     

Jeugdhulpverleners     

Consistentie tussen 

partijen 

     

 

Betrouwbaarheid en Validiteit  

Er waren een aantal te verwachten problemen met betrekking tot de betrouwbaarheid en 

validiteit. Allereerst is slechts één adolescent uit een overlastgevende jeugdgroep 

geïnterviewd. De betrouwbaarheid van de gegeven informatie was daarom moeilijk in te 

schatten. Omdat er slechts één adolescent kon deelnemen aan een interview, zijn er verder 

professionals geïnterviewd. Hierbij werd er vanuit gegaan dat zij zich konden verplaatsen in 

de adolescenten. Dit vermindert de betrouwbaarheid van de ontvangen informatie. Toch kan 

de informatie uit de interviews als betrouwbaar worden beschouwd omdat de geïnterviewde 

professionals dagelijks te maken hebben met adolescenten uit overlastgevende jeugdgroepen. 

Daarnaast kwam de informatie die zij en de adolescent gaven grotendeels overeen. 

Bovendien is het mogelijk dat door de sleutelinformanten sociaal wenselijk is 

geantwoord tijdens de interviews, bijvoorbeeld over het eigen handelen ten aanzien van de 

doelgroep. Hierdoor kan het zijn dat er geen volledig realistisch beeld is ontstaan over de 

bejegening door de betrokken partijen. Dit probleem is opgelost door sleutelinformanten te 

vragen naar de handelingen van andere sleutelinformanten, om zo de betrouwbaarheid van 

deze gegevens te controleren. De informatie die de verschillende sleutelinformanten gaven 

kwam veelal overeen.  

  Tot slot is de betrouwbaarheid van de reacties van sleutelinformanten gewaarborgd  
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doordat de interviews door twee onderzoekers zijn afgenomen en verwerkt. Op deze manier is 

de informatie door twee onderzoekers geïnterpreteerd.  

Resultaten 

Betrokken Partijen in de Gemeente Helmond 

In de gemeente Helmond wordt overlast door jeugdgroepen aangepakt door inzet van het 

Jeugd Preventie Team (JPT) (Gemeente Helmond, 2010a). Dit is een operationeel en 

wijkgericht samenwerkingsverband bestaande uit frontlijnmedewerkers: politiemensen,  

jongerenopbouwwerkers, jongerenwerkers en indien nodig, veldwerkers van de 

verslavingszorg. Deze partijen beogen, onder gemeentelijke coördinatie, gezamenlijk de 

belangrijkste doelen na te streven: het voorkomen van, bemiddelen bij, en bestrijden van 

jeugdoverlast (Bervoets et al., 2011; Bervoets, 2015).  

De frontlijnmedewerkers waar adolescenten die in overlastgevende jeugdgroepen af en 

toe lichte delicten plegen met name mee te maken kunnen hebben, zijn wijkagenten en 

jongerenopbouwwerkers (K. Nas, persoonlijke communicatie, 16 maart 2015). Daarnaast 

bleek tijdens de dataverzameling een hoofdagent ‘Basis Politie Zorg’ ook betrokken te zijn. 

Door de aanwezigheid van frontlijnmedewerkers op straat is er meer sociale controle, wordt 

de pakkans voor delinquente adolescenten vergroot en wordt zo de gelegenheid tot overlast 

verminderd (Bervoets, 2015).  

Wijkagenten richten zich op preventie, bemiddeling, vroegsignalering en repressie van 

overlastgevende jeugdgroepen (Van Dijk & Noorda, 2015). Wanneer jongeren voor het eerst 

een licht delict plegen, worden zij doorverwezen naar Bureau Halt. Betreft het jongeren die al 

vaker in contact zijn geweest met politie of justitie, dan worden zij berecht volgens het jeugd- 

of volwassenstrafrecht (“Jeugdcriminaliteit”, z.j.). Uit een interview met een sleutelinformant 

van de politie kwam naar voren dat de taak van de hoofdagent ‘Basis Politie Zorg’ het leggen 

van contact met jeugdgroepen is. Het doel hiervan is om de hieruit verkregen informatie door 

te spelen naar verschillende partners zoals wijkagenten en de gemeente. 

De specifieke taken van jongerenopbouwwerkers met betrekking tot adolescenten uit 

overlastgevende jeugdgroepen zijn het opbouwen van een band en het verbinden van 

jeugdgroepen en buurtbewoners. Daarnaast ondersteunen zij jongeren bij de ontwikkeling van 

hun talenten en vaardigheden (“Jongerenopbouwwerk in Helmond: samenvatting van visie en 

methodiek”, z.j.).  

Wanneer er sprake is van individuele, meervoudige problematiek bij een adolescent uit 

een overlastgevende jeugdgroep kunnen jongerenopbouwwerkers deze doorverwijzen naar 

jeugdhulpverleners van het JIP. Het JIP zorgt voor informatie, advies, ondersteuning en 
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bemiddeling bij vragen of problemen op het gebied van bijvoorbeeld: opleiding, onderdak, 

werk, schulden, verslaving en psychische problemen (“BJ Brabant Jongeren Inloop Punt 

(JIP)”, 2014). 

Bejegening door de Politie 

De bejegening van adolescenten uit overlastgevende jeugdgroepen door de politie blijkt 

voornamelijk repressief. Uit de interviews kwam naar voren dat de meeste wijkagenten nooit 

positief contact hebben met deze adolescenten. Volgens de adolescent uit een overlastgevende 

jeugdgroep zijn alle wijkagenten zeer negatief en wordt hij slechts door één wijkagent op een 

voor hem acceptabele manier benaderd. Verder gaf een sleutelinformant van de politie aan 

gebruik te maken van het dreigen met straffen om jongeren op het rechte pad te houden. Zo 

spreekt deze sleutelinformant overlastgevende jeugdgroepen die rondhangen soms aan door te 

zeggen: “Als jullie geen overlast veroorzaken is het geen probleem maar als jullie hier de boel 

gaan verzieken, jullie gooien rotzooi neer en veroorzaken geluidsoverlast dan is het einde 

oefening. En als ik dan iets signaleer dan ben je de sjaak”. Hierbij maakt deze 

sleutelinformant ook gebruik van het dreigen met een Halt straf: “Pas maar op, straks krijg je 

weer Halt!”.  

Verder bleek uit alle interviews dat de meeste wijkagenten de jeugdgroepen direct 

wegsturen en straffend optreden bij overlastmeldingen. Zo gaf een sleutelinformant van de 

politie aan repressief te hebben opgetreden tegen het langdurige, structurele probleem met 

betrekking tot overlastgevende jeugdgroepen bij de bibliotheek in Helmond. Hierbij werden 

in twee maanden veertig tot vijftig ontzeggingen uitgereikt. Ook gaven alle 

sleutelinformanten van de politie aan dat zij en hun collega’s straffen wanneer adolescenten 

uit overlastgevende jeugdgroepen een strafbaar feit plegen.  

Naast de repressieve bejegening door de politie blijkt uit de interviews dat enkele 

wijkagenten en de hoofdagent ‘Basis Politie Zorg’ de overlastgevende jeugdgroepen 

faciliterend bejegenen. Zo kwam uit de interviews met sleutelinformanten van de politie naar 

voren dat zij veel aandacht besteden aan contact met overlastgevende jeugdgroepen. Wanneer 

een overlastgevende jeugdgroep op straat hangt, stappen zij hier altijd op af en maken een 

praatje. Door het maken van een praatje wordt geprobeerd een band met de jongeren op te 

bouwen. Een van de sleutelinformanten probeert de jongeren hierbij altijd perspectief te 

bieden: “Kijk, als ik zo’n groepje jongens en meiden aantref dan ga ik erbij staan en dan wijs 

ik ze op de gevolgen, gevaren en hun toekomst”. Ook de overige sleutelinformanten van de 

politie gaven aan de jongeren bewust te maken van de consequenties van delinquente acties. 



BEJEGENING ADOLESCENTEN OVERLASTGEVENDE JEUGDGROEP  

 

17 

 

Daarbij gaf één sleutelinformant aan regelmatig het belang van diploma’s te benadrukken en 

tips te geven over vacatures.  

Ook wordt een overlastgevende jeugdgroep weleens faciliterend bejegend wanneer er 

een licht delict heeft plaatsgevonden. De politie spreekt de jongeren aan op het gedrag, maar 

toont ook begrip. Een sleutelinformant stelt dat duidelijk wordt gemaakt dat er mogelijkheden 

worden gezocht om de jongeren, die vaak overlast veroorzaken uit verveling, tegemoet te 

komen. Een voorbeeld hiervan is het opknappen van een voetbalveld.  

Uit de interviews met de sleutelinformanten van de politie kwam naar voren dat de 

politie zelf nooit hulpverlenend bejegent. Wel kunnen zij bij een verhoor van een adolescent 

de persoonlijke situatie in kaart brengen waardoor er weleens individuele, persoonlijke 

problemen naar voren komen. Voor het verdere hulpverleningsproces schakelen zij dan 

specialistische hulp in.  

Inhoudelijke consistentie binnen de politie. Ondanks dat de sleutelinformanten van 

de politie faciliterend lijken te bejegenen, kwam uit alle interviews naar voren dat een 

faciliterende bejegening door de politie niet de norm is. De meeste agenten blijken de 

adolescenten enkel repressief te bejegenen. Zo gaven de jongerenopbouwwerkers aan: “Ja en 

sommige agenten hebben het ook echt goed met de jongeren voor, maar ja, sommigen zijn 

ook echt boevenvangers […]”. Ook wist een sleutelinformant te vertellen dat er een paar 

wijkagenten zijn met wie de jongeren goed contact hebben, maar dat dit zeker niet bij alle 

wijkagenten het geval is. Een andere sleutelinformant van de politie gaf aan dat een 

adolescent uit een overlastgevende jeugdgroep ooit heeft gezegd: “Jij bent een van de enige 

die gewoon normaal tegen mij doet, die mij gewoon normaal behandelt!”. 

Ook uit het interview met de adolescent uit een overlastgevende jeugdgroep kwam 

duidelijk naar voren dat de benadering door wijkagenten verschilt. Volgens deze 

sleutelinformant is slechts één wijkagent altijd positief. Over de rest van de wijkagenten gaf 

de sleutelinformant aan: “Dat zijn onze vijanden”. Deze wijkagenten spreken de 

sleutelinformant niet op een positieve manier aan en hebben hem nog nooit geholpen.  

Uit de interviews komt naar voren dat er geen sprake is van een inhoudelijke 

consistente bejegening binnen de politie. Waar enkele agenten zowel faciliterend als 

repressief bejegenen, bejegenen de meeste agenten adolescenten enkel repressief (zie tabel 2).  
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Tabel 2. 

Inhoudelijke consistentie van de bejegening binnen de politie 

Bejegening door de verschillende partijen 

 Dimensies  

Partij Repressief  Hulpverlenend Faciliterend Consistentie 

binnen partij 

Politie  + - +/-- Nee 

 

Bejegening door Jongerenopbouwwerkers 

De bejegening van adolescenten uit overlastgevende jeugdgroepen door 

jongerenopbouwwerkers blijkt voornamelijk faciliterend. Uit de interviews kwam naar voren 

dat wanneer een overlastgevende jeugdgroep op straat hangt, de jongerenopbouwwerkers 

contact leggen door op de groep af te stappen en een praatje te maken. Middels dit contact 

wordt geprobeerd een band op te bouwen en te behouden. Hierdoor kan in kaart worden 

gebracht wat er speelt binnen de groep en kunnen jongerenopbouwwerkers tijdig mogelijke 

problemen signaleren en aanpakken. Een jongerenopbouwwerker stelt: “Je moet ze heel vaak 

zien, je moet ze leren kennen, zij moeten jou leren kennen. […] De jongeren moeten het 

gevoel hebben dat je er ook echt voor hen bent en dat ze er ook mogen zijn”. De jongeren 

worden altijd vriendelijk benaderd en er wordt geluisterd naar hun perspectieven. De 

adolescent geeft aan dat hij altijd bij hen terecht kan: “Als ik met problemen zit kan ik erheen, 

zo af en toe praten en om een keer een sigaretje te roken daar”.  

Verder stimuleren en ondersteunen jongerenopbouwwerkers de adolescenten om te 

participeren in de samenleving. Zij organiseren gezamenlijke projecten en trachten de 

jongeren te verbinden met buurtgenoten en de omgeving. Hierbij dienen de 

jongerenopbouwwerkers als voorbeeld: zij leren de jongeren om beleefd om te gaan met 

mensen uit hun omgeving. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en zullen jongeren minder snel 

overlast veroorzaken. Daarnaast geven de jongerenopbouwwerkers aan jongeren te 

ondersteunen bij het schrijven van sollicitatiebrieven en het inschrijven voor een 

vervolgopleiding. 

Ook komt uit de interviews met de jongerenopbouwwerkers en de adolescent naar 

voren dat er sprake is van een faciliterende bejegening wanneer adolescenten uit 

overlastgevende jeugdgroepen een licht delict plegen. Adolescenten worden altijd 

aangesproken op hun delinquente gedrag, waarbij de mogelijke consequenties, zoals een 

strafblad en verminderde baankansen, worden benadrukt. Adolescenten worden zo 
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gestimuleerd om na te denken over de gevolgen van hun daden en om in de toekomst anders 

te handelen. Zo wordt door een jongerenopbouwwerker gesteld: “Stel, een jongere komt vast 

te zitten voor het stelen van een fiets, dan heeft hij daar niks van geleerd. Maar als we met 

hem een gesprek gaan voeren en we proberen hem toch aan het werk te krijgen, naar school 

[te krijgen], dat werkt beter”. De adolescent geeft hierbij aan dat de jongerenopbouwwerkers 

tijdens dit gesprek nooit boos zijn maar het beste met hem voor hebben en hem iets positiefs 

meegeven. 

Uit het interview met de jongerenopbouwwerkers en de adolescent uit een 

overlastgevende jeugdgroep komt naar voren dat jongerenopbouwwerkers in sommige 

gevallen hulpverlenend bejegenen. Wanneer er sprake is van een enkelvoudig probleem, zoals 

lichte schulden, kijken jongerenopbouwwerkers samen met de desbetreffende adolescent hoe 

ze dit probleem kunnen oplossen.  

Tot slot blijkt uit de interviews met alle sleutelinformanten dat 

jongerenopbouwwerkers nooit repressief bejegenen. Wanneer er een licht delict wordt 

gepleegd binnen een overlastgevende jeugdgroep, zullen jongerenopbouwwerkers de 

betreffende adolescent niet snel aangeven. De vertrouwensband tussen 

jongerenopbouwwerkers en adolescenten uit overlastgevende jeugdgroepen staat namelijk 

altijd voorop. Enkel wanneer anderen in gevaar komen, wordt dit aan de politie gemeld. 

Inhoudelijke consistentie binnen de jongerenopbouwwerkers. Uit interviews met 

alle sleutelinformanten kwam naar voren dat alle jongerenopbouwwerkers adolescenten uit 

overlastgevende jeugdgroepen faciliterend bejegenen. Daarbij bleek uit interviews met de 

adolescent, de jongerenopbouwwerkers en de jeugdhulpverleners dat alle 

jongerenopbouwwerkers in sommige gevallen hulpverlenend bejegenen, namelijk wanneer er 

sprake is van enkelvoudige problematiek. Tot slot kwam uit de interviews naar voren dat geen 

enkele jongerenopbouwwerker een repressieve bejegening hanteert ten aanzien van 

adolescenten uit overlastgevende jeugdgroepen. De bejegening binnen de 

jongerenopbouwwerkers is dan ook inhoudelijk consistent (zie tabel 3).  
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Tabel 3. 

Inhoudelijke consistentie van de bejegening binnen de jongerenopbouwwerkers 

Bejegening door de verschillende partijen 

 Dimensies  

Partij Repressief  Hulpverlenend Faciliterend Consistentie 

binnen partij 

Jongerenopbouwwerkers - +/- + Ja 

 

Bejegening door Jeugdhulpverleners 

De bejegening door jeugdhulpverleners is allereerst te typeren als hulpverlenend. Zij brengen 

de individuele problematiek van adolescenten in kaart. Vervolgens wordt hier 

persoonsgerichte hulpverlening op afgestemd. Zo helpen ze jongeren met ernstige schulden, 

maar geven ook psychische hulpverlening. Uit het interview met de jeugdhulpverleners kwam 

naar voren dat zij direct de problemen van adolescenten aanpakken. Een jeugdhulpverlener 

benadrukt: “Er wordt hier niet alleen maar gepraat, want dat is ook echt niet wat de doelgroep 

nodig heeft”. Omdat de hulpverleners meteen aan de slag gaan met adolescenten, winnen ze 

snel het vertrouwen van de jongeren. 

Daarnaast kan de bejegening door jeugdhulpverleners als faciliterend worden gezien. 

Wanneer wordt bepaald welke hulp jongeren nodig hebben, kijken jeugdhulpverleners hoe 

vaardig iemand op dit gebied is en of deze vaardigheid geleerd kan worden. De 

jeugdhulpverleners gaven aan hierbij te proberen het netwerk van jongeren te betrekken. Uit 

de interviews met de jeugdhulpverleners kwam verder naar voren dat zij altijd werken vanuit 

de eigen kracht en mogelijkheden van adolescenten. Zij richten zich op hun perspectieven en 

behoeften: “Het gaat niet om wat wij willen, maar waar hun vraag ligt”.  

Uit de interviews met de politie, jongerenopbouwwerkers en jeugdhulpverleners blijkt 

dat jeugdhulpverleners nooit repressief bejegenen. Wanneer jeugdhulpverleners op de hoogte 

zijn van een licht delict, wordt dit niet gemeld aan de politie. De betrokken adolescenten 

worden in dit geval aangesproken op hun onacceptabele, delinquente gedrag. Enkel wanneer 

er sprake is van een ernstig delict zijn jeugdhulpverleners verplicht dit te melden aan de 

politie.  

Inhoudelijke consistentie binnen de jeugdhulpverleners. Uit de interviews met 

verschillende sleutelinformanten kwam naar voren dat alle jeugdhulpverleners zowel 

hulpverlenend als faciliterend bejegenen. Deze partij blijkt adolescenten uit overlastgevende 
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jeugdgroepen in geen enkel geval repressief te bejegenen. Er is dan ook sprake van een 

inhoudelijk consistente bejegening binnen de jeugdhulpverleners (zie tabel 4) 

 

Tabel 4. 

Inhoudelijke consistentie van de bejegening binnen de jeugdhulpverleners  

Bejegening door de verschillende partijen 

 Dimensies  

Partij Repressief  Hulpverlenend Faciliterend Consistentie 

binnen partij 

Jeugdhulpverleners - + + Ja 

 

Afstemming tussen Partijen 

Politie en jongerenopbouwwerkers. Uit de interviews kwam naar voren dat er 

weinig sprake is van afstemming tussen de politie en jongerenopbouwwerkers. Zo stelde een 

jongerenopbouwwerker: “Want ja, overlast is toch meer onze specialiteit en de politie richt 

zich wel meer op criminaliteit en handhaven”. Volgens de jongerenopbouwwerkers is er dan 

ook weinig overlap tussen hun taken en die van de politie.  

Er is nooit sprake van afstemming tussen de hoofdagent ‘Basis Politie Zorg’ en 

jongerenopbouwwerkers. Uit de interviews bleek echter dat er in sommige gevallen 

afstemming plaatsvindt tussen wijkagenten en jongerenopbouwwerkers. Zo benaderen 

wijkagenten de jongerenopbouwwerkers wanneer zij het gevoel hebben dat het slecht gaat 

met bepaalde jongeren. Zij vragen de jongerenopbouwwerkers dan een extra oogje in het zeil 

te houden.  

Ook bleek uit de interviews dat er af en toe rekening met elkaar wordt gehouden. 

Jongerenopbouwwerkers vragen wijkagenten weleens om adolescenten niet te straffen of te 

controleren, of om hier even mee te wachten. Zo moest een jeugdige delinquent gearresteerd 

worden, maar vroegen de jongerenopbouwwerkers hier even mee te wachten omdat de 

adolescent die week examen deed. De wijkagent zei hierover: “Dat zou wel moeten kunnen, 

dat is niet zo’n ramp, die straf krijgt hij toch wel”. Hieruit blijkt dat deze wijkagent de 

jongerenopbouwwerkers weleens tegemoet komt, maar hierbij blijft uitgaan van een 

repressieve bejegening. 

Het komt daarentegen zeer weinig voor dat jongerenopbouwwerkers vertrouwelijke 

informatie, over bijvoorbeeld strafbare feiten, doorspelen naar wijkagenten. Een 

sleutelinformant van de politie geeft hierover aan: “Jongerenopbouwwerkers geven 
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bijvoorbeeld weleens door wanneer iemand vaak niet komt opdagen […], maar zij zullen 

nooit zeggen: ‘Die heeft dat gedaan of die heeft dit gedaan’”. Wanneer zij deze informatie wel 

zouden doorspelen en de jongeren komen hierachter, dan zouden de jongerenopbouwwerkers 

de vertrouwensband met deze jongeren direct verliezen. Omdat deze vertrouwensband 

prioriteit heeft, zijn adolescenten vermoedelijk niet op de hoogte van de enige afstemming 

tussen wijkagenten en jongerenopbouwwerkers. 

Politie en jeugdhulpverleners. Tussen wijkagenten en jeugdhulpverleners is 

nauwelijks afstemming. Tussen de hoofdagent ‘Basis Politie Zorg’ en jeugdhulpverleners is 

daarbij nooit sprake van afstemming. Jeugdhulpverleners geven aan nooit vertrouwelijke 

informatie door te spelen aan de politie. Een uitzondering kan plaatsvinden in extreme 

gevallen, bijvoorbeeld wanneer ze weten dat een cliënt wordt bedreigd. Ze zorgen dan 

bijvoorbeeld dat wijkagenten extra alert zijn. Daarnaast worden jeugdhulpverleners door 

wijkagenten op de hoogte gehouden over opvallende dingen die zij op straat hebben gezien.  

 Jongerenopbouwwerkers en jeugdhulpverleners. Jongerenopbouwwerkers en 

jeugdhulpverleners werken vanuit hetzelfde uitgangspunt: jongeren staan voor hen op de 

eerste plaats. Er is sprake van enige afstemming tussen jongerenopbouwwerkers en 

jeugdhulpverleners. Zo blijkt uit de interviews dat jongerenopbouwwerkers doorverwijzen 

naar jeugdhulpverleners wanneer er sprake is van individuele, meervoudige problematiek. De 

partijen zijn werkzaam in hetzelfde gebouw waardoor de doorverwijzing soepel verloopt. De 

jongerenopbouwwerker blijft vaak bij het eerste gesprek aanwezig om jongeren op hun gemak 

te stellen. Daarbij vragen jongerenopbouwwerkers regelmatig aan jongeren op straat hoe de 

hulpverlening verloopt. Ook houden de partijen elkaar in de wandelgangen regelmatig op de 

hoogte over hun werkzaamheden. Ondanks deze enige afstemming gaven beide partijen aan 

nooit vertrouwelijke informatie aan elkaar door te spelen. Daarbij hebben beide partijen geen 

invloed op de invulling van elkaars werkzaamheden.  

Inhoudelijke Consistentie tussen Partijen 

Ondanks enige afstemming tussen de partijen lijkt de bejegening door de politie, 

jongerenopbouwwerkers en jeugdhulpverleners niet eenduidig. Enkel bij de faciliterende 

dimensie is er deels sprake van inhoudelijke consistentie tussen de partijen. Verder bejegenen 

de verschillende partijen echter niet allemaal vanuit dezelfde dimensies. Daarbij zijn 

adolescenten vermoedelijk niet op de hoogte van de enige afstemming tussen wijkagenten en 

jongerenopbouwwerkers. De bejegening tussen de politie, jongerenopbouwwerkers en 

jeugdhulpverleners is dan ook niet inhoudelijk consistent (zie tabel 5). 
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Tabel 5. 

Inhoudelijke consistentie van de bejegening binnen en tussen de partijen 

Bejegening door de verschillende partijen 

 Dimensies  

Partijen Repressief  Hulpverlenend Faciliterend Consistentie 

binnen partijen 

Politie  + - +/-- Nee 

Jongerenopbouwwerkers - +/- + Ja 

Jeugdhulpverleners - + + Ja 

Consistentie tussen 

partijen 

Nee Nee Deels   

 

Conclusie  

In dit onderzoek is gekeken naar de bejegening van adolescenten die in overlastgevende 

jeugdgroepen, in de gemeente Helmond, af en toe lichte delicten plegen. Allereerst is in kaart 

gebracht welke partijen betrokken zijn. Uit beleidsanalyses blijkt dat deze adolescenten 

voornamelijk te maken hebben met de politie, waaronder wijkagenten en één hoofdagent 

‘Basis Politie Zorg’, jongerenopbouwwerkers en jeugdhulpverleners. Vervolgens is middels 

semigestructureerde interviews gekeken in hoeverre de bejegening binnen en tussen deze 

partijen inhoudelijk consistent is. De bejegening kan getypeerd worden aan de hand van drie 

dimensies: repressief, hulpverlenend en faciliterend. Er is sprake van een inhoudelijk 

consistente bejegening binnen partijen wanneer binnen de partij vanuit dezelfde dimensie(s) 

wordt bejegend. De bejegening tussen partijen is inhoudelijk consistent wanneer alle 

betrokken partijen vanuit dezelfde dimensies bejegenen, er sprake is van afstemming tussen 

de partijen en de adolescent dit als zodanig ervaart. Een inhoudelijk consistente bejegening 

blijkt van belang voor de effectiviteit van het optreden tegen adolescenten die in 

overlastgevende jeugdgroepen af en toe lichte delicten plegen.  

  De politie gaat uit van een repressieve bejegening, waarbij slechts een enkeling ook 

faciliterend bejegent. Binnen deze partij is dan ook geen sprake van inhoudelijke consistentie. 

Jongerenopbouwwerkers bejegenen faciliterend en in sommige gevallen hulpverlenend. Tot 

slot bejegenen jeugdhulpverleners hulpverlenend en faciliterend. Binnen deze twee partijen is  

wel sprake van een inhoudelijk consistente bejegening.  
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Tussen de betrokken partijen is geen sprake van een inhoudelijk consistente 

bejegening. De betrokken partijen bejegenen adolescenten namelijk vanuit verschillende 

dimensies. Daarbij zijn adolescenten vermoedelijk niet op de hoogte van de afstemming 

tussen wijkagenten en jongerenopbouwwerkers.  

Zowel binnen de politie als tussen alle betrokken partijen is geen sprake van een 

inhoudelijk consistente bejegening. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat er in de 

gemeente Helmond geen sprake is van een inhoudelijk consistente bejegening ten aanzien van 

adolescenten die in overlastgevende jeugdgroepen af en toe lichte delicten plegen.  

Discussie 

Betrouwbaarheid en Validiteit 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Allereerst is er slechts bij één adolescent uit een 

overlastgevende jeugdgroep een interview afgenomen. Deze adolescent was nog nooit in 

aanraking gekomen met jeugdhulpverleners van het JIP waardoor niet gevraagd kon worden 

naar de bejegening door deze partij, vanuit het perspectief van de adolescent. De adolescent 

kon daarentegen wel erg veel vertellen over de bejegening door de andere twee partijen. De 

sleutelinformant gaf veel voorbeelden en kon ook benoemen hoe de ervaringen van andere 

adolescenten waren. In dat opzicht is de informatie toch als betrouwbaar te beschouwen. 

Daarnaast kon tijdens de interviews met de adolescent en de jongerenopbouwwerkers niet 

worden gevraagd naar de bejegening door de hoofdagent ‘Basis Politie Zorg’, omdat toen nog 

niet bekend was dat deze sleutelinformant betrokken is bij de doelgroep. Tijdens de 

interviews met de overige sleutelinformanten is daarentegen wel gevraagd naar de bejegening 

door deze sleutelinformant.  

De onderzoeksresultaten zijn generaliseerbaar naar de gemeente Helmond. De 

onderzoeksresultaten zijn niet generaliseerbaar naar andere gemeenten in Nederland omdat 

iedere gemeente een eigen, specifieke aanpak hanteert ten aanzien van overlastgevende 

jeugdgroepen. 

Dit onderzoek zou verbeterd kunnen worden door meerdere adolescenten uit 

overlastgevende jeugdgroepen te interviewen. Op deze manier kan meer inzicht verkregen 

worden in de feitelijke ervaring van adolescenten uit overlastgevende jeugdgroepen met 

betrekking tot de bejegening door de betrokken partijen. 

Consequenties 

Volgens Van Burik et al. (2013) draagt een eenduidige bejegening bij aan de effectiviteit van 

het optreden tegen delinquente adolescenten. Allereerst komt in dit onderzoek naar voren dat 

er geen sprake is van een inhoudelijk consistente bejegening binnen de politie. Daarnaast 
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wijst dit onderzoek uit dat er ook geen inhoudelijk consistente bejegening is tussen de politie, 

jongerenopbouwwerkers en jeugdhulpverleners. Dit vermindert wellicht de effectiviteit van 

het optreden door de betrokken partijen.  

De verschillen in bejegening door de betrokken partijen kunnen nadelig zijn voor de 

samenleving en adolescenten zelf. Wanneer het optreden door de betrokken partijen niet 

effectief is, zal delinquentie in overlastgevende jeugdgroepen aanwezig blijven. Daarbij 

kunnen verschillen in bejegening zorgen voor verwarring en onduidelijkheid bij adolescenten. 

Binnen de politie zou de manier van bejegenen beter afgestemd moeten worden zodat 

alle agenten vanuit dezelfde dimensie(s) bejegenen. Ook tussen de betrokken partijen zou 

meer afstemming en eenduidigheid moeten komen over de dimensie(s) van bejegening. Het is 

hierbij van belang dat adolescenten deze afstemming en eenduidigheid ervaren.  

Het is echter de vraag in hoeverre een inhoudelijk consistente bejegening tussen de 

betrokken partijen haalbaar en wenselijk is. Omdat adolescenten een zeer negatieve houding 

jegens de politie blijken te hebben, zullen zij de bejegening door deze partij, zelfs wanneer 

deze verandert, waarschijnlijk als repressief blijven ervaren. Daarbij lijkt een openlijke 

afstemming tussen wijkagenten en jongerenopbouwwerkers niet wenselijk, omdat hiermee de 

vertrouwensband tussen adolescenten en jongerenopbouwwerkers kan worden geschaad. Een 

suggestie voor een vervolgstudie is om te onderzoeken in hoeverre een inhoudelijk 

consistente bejegening door de betrokken partijen haalbaar en wenselijk is.  
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Bijlage 1. Opbouw semigestructureerd interview met de politie  

 

A. Intro 

- Kennismaken 

- Opname 

- Onderwerp scriptie 

- Kunnen jullie iets over jezelf vertellen? 

 

B. Politie 

- Wat zijn jullie werkzaamheden met betrekking tot overlastgevende jeugdgroepen? 

- Wat is het doel van de politie? 

- Hoe handelen jullie wanneer er een overlastgevende jeugdgroep op straat hangt 

(voorbeeldsituatie 1)? 

 

C. Escalatie, licht delict 

- Hoe treden jullie op als er een licht delict (brandstichting, vechtpartij) wordt gepleegd 

binnen een overlastgevende jeugdgroep (voorbeeldsituatie 2)?   

o Hoe wordt er gehandeld? 

o Hoe wordt deze aanpak bepaald? 

- Wat zijn de verschillende reacties of sancties per delict? 

 

D. Politie en jongerenopbouwwerkers 

- Is er sprake van afstemming met de jongerenopbouwwerkers (voorbeeldsituatie 3)? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de jongerenopbouwwerkers? 

- Is er sprake van afstemming met de jongerenopbouwwerkers bij een voorval van een 

licht delict (vernieling, vechtpartij) binnen een overlastgevende jeugdgroep? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de jongerenopbouwwerkers? 

o Wie vervult de belangrijkste functie tijdens de aanpak? 

o Casus vechtpartij: stap voor stap, hoe is het proces van handelen wanneer 

jongerenopbouwwerkers ook betrokken zijn? 

- Is er sprake van een spanningsveld tussen jullie uitgangspunten en werkwijze en de 

uitgangspunten en werkwijze van de jongerenopbouwwerkers? 
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- In hoeverre krijgen jullie de ruimte voor invulling van jullie eigen werkzaamheden 

wanneer de jongerenopbouwwerkers zijn betrokken bij de aanpak van adolescenten uit 

overlastgevende jeugdgroepen? 

 

E. Politie en jeugdhulpverleners  

- Is er sprake van afstemming met de jeugdhulpverleners van het JIP  

(voorbeeldsituatie 3)? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de jeugdhulpverleners? 

- Is er sprake van afstemming met de jeugdhulpverleners bij een voorval van een licht 

delict (vernieling, vechtpartij) binnen een overlastgevende jeugdgroep? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de jeugdhulpverleners? 

o Wie vervult de belangrijkste functie tijdens de aanpak? 

o Casus vernieling: stap voor stap, hoe is het proces van handelen wanneer 

jeugdhulpverleners ook betrokken zijn? 

- Is er sprake van een spanningsveld tussen jullie uitgangspunten en werkwijze en de 

uitgangspunten en werkwijze van de jeugdhulpverleners? 

- In hoeverre krijgen jullie de ruimte voor invulling van jullie eigen werkzaamheden 

wanneer de jeugdhulpverleners zijn betrokken bij de aanpak van adolescenten uit 

overlastgevende jeugdgroepen? 
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Bijlage 2. Opbouw semigestructureerd interview met jongerenopbouwwerkers 

 

A. Intro 

- Kennismaken 

- Opname 

- Onderwerp scriptie 

- Kunnen jullie iets over jezelf vertellen? 

 

B.  Jongerenopbouwwerkers BJ Brabant 

- Wat zijn jullie werkzaamheden bij BJ Brabant? 

- Wat is het doel van jongerenopbouwwerkers? 

- Hoe handelen jullie wanneer er een overlastgevende jeugdgroep op straat hangt 

(voorbeeldsituatie 1)? 

 

C. Escalatie, licht delict 

- Hoe treden jullie op als er een licht delict (brandstichting, vechtpartij) wordt gepleegd 

binnen een overlastgevende jeugdgroep (voorbeeldsituatie 2)? 

o Hoe wordt er gehandeld? 

o Hoe wordt deze aanpak bepaald? 

 

D. Jongerenopbouwwerkers en politie 

- Is er sprake van afstemming met de politie (voorbeeldsituatie 3)? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de politie? 

- Is er sprake van afstemming met de politie bij een voorval van een licht delict 

(vernieling, vechtpartij) binnen een overlastgevende jeugdgroep? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de politie? 

o Wie vervult de belangrijkste functie tijdens de aanpak? 

o Casus vechtpartij: stap voor stap, hoe is het proces van handelen wanneer de 

politie ook betrokken is? 

- Is er sprake van een spanningsveld tussen jullie uitgangspunten en werkwijze en de 

uitgangspunten en werkwijze van de politie? 

- In hoeverre krijgen jullie de ruimte voor invulling van jullie eigen werkzaamheden 

wanneer de politie is betrokken bij de aanpak van adolescenten uit overlastgevende 

jeugdgroepen? 
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E. Jongerenopbouwwerkers en jeugdhulpverleners 

- Hoe treden jullie op als een adolescent in een overlastgevende jeugdgroep te maken 

heeft met individuele problematiek waaraan mogelijk individuele hulpverlening aan te 

pas kan komen? 

- Is er sprake van afstemming met jeugdhulpverleners van het Jongeren Inloop Punt 

(voorbeeldsituatie 3)? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de jeugdhulpverleners? 

- Is er sprake van afstemming met jeugdhulpverleners bij een voorval van een licht 

delict (vernieling, vechtpartij) binnen een overlastgevende jeugdgroep? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de jeugdhulpverleners? 

o Wie vervult de belangrijkste functie tijdens de aanpak? 

o Casus vernieling: stap voor stap, hoe is het proces van handelen wanneer 

jeugdhulpverleners ook betrokken zijn? 

- In hoeverre hebben jullie contact met het individu tijdens de aanpak/behandeling van 

de jeugdhulpverleners? 

- Wat gebeurt er wanneer de aanpak/behandeling van de adolescent door de 

jeugdhulpverleners wordt afgesloten? 

o Zijn jullie betrokken bij de afsluiting? 

o Zijn jullie betrokken bij de ‘opvang’ na de afsluiting?  

- Is er sprake van een spanningsveld tussen jullie uitgangspunten en werkwijze en de 

uitgangspunten en werkwijze van de jeugdhulpverleners? 

- In hoeverre krijgen jullie de ruimte voor jullie eigen werkzaamheden wanneer een 

adolescent individuele hulpverlening van jeugdhulpverleners krijgt? 
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Bijlage 3. Opbouw semigestructureerd interview met jeugdhulpverleners  

 

A. Intro 

- Kennismaken 

- Opname 

- Onderwerp scriptie 

- Kunnen jullie iets over jezelf vertellen? 

 

B. Jeugdhulpverleners Jongeren Inloop Punt (JIP) 

- Wat zijn jullie werkzaamheden met betrekking tot overlastgevende jeugdgroepen? 

- Wat is het doel van JIP? 

- Hoe handelen jullie wanneer er een overlastgevende jeugdgroep op straat hangt 

(voorbeeldsituatie 1)? 

 

C. Escalatie, licht delict 

- Hoe treden jullie op als er een licht delict (brandstichting, vechtpartij) wordt gepleegd 

binnen een overlastgevende jeugdgroep (voorbeeldsituatie 2)? 

o Hoe wordt er gehandeld? 

o Hoe wordt deze aanpak bepaald? 

 

D. Jeugdhulpverleners en jongerenopbouwwerkers 

- Is er sprake van afstemming met de jongerenopbouwwerkers (voorbeeldsituatie 3)? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de jongerenopbouwwerkers? 

o Hoe verloopt stap voor stap het proces wanneer een adolescent uit een 

overlastgevende jeugdgroep door jongerenopbouwwerkers wordt 

doorverwezen?  

- Is er sprake van afstemming met de jongerenopbouwwerkers bij een voorval van een 

licht delict (vernieling, vechtpartij) binnen een overlastgevende jeugdgroep? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met jongerenopbouwwerkers? 

o Wie vervult de belangrijkste functies tijdens de aanpak? 

o Casus vernieling: stap voor stap, hoe is het proces van handelen wanneer 

jongerenopbouwwerkers ook betrokken zijn? 

- Is er sprake van een spanningsveld tussen jullie uitgangspunten en werkwijze en de 

uitgangspunten en werkwijze van de jongerenopbouwwerkers? 
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- In hoeverre krijgen jullie de ruimte voor invulling van jullie eigen werkzaamheden 

wanneer de jongerenopbouwwerkers zijn betrokken bij de aanpak van adolescenten uit 

overlastgevende jeugdgroepen? 

- Wat gebeurt er wanneer de aanpak/behandeling van de adolescent door jullie wordt 

afgesloten? 

o Zijn jongerenopbouwwerkers betrokken bij de afsluiting? 

o Zijn de jongerenopbouwwerkers betrokken bij de ‘opvang’ na de afsluiting? 

 

D. Jeugdhulpverleners en politie 

- Is er sprake van afstemming met de politie (voorbeeldsituatie 3)?  

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de politie? 

- Is er sprake van afstemming met de politie bij een voorval van een licht delict 

(vernieling, vechtpartij) binnen een overlastgevende jeugdgroep? 

o Is er een algemeen plan over de afstemming met de politie? 

o Wie vervult de belangrijkste functie tijdens de aanpak? 

o Casus vernieling: stap voor stap, hoe is het proces van handelen wanneer de 

politie ook betrokken zijn? 

- Is er sprake van een spanningsveld tussen jullie uitgangspunten en werkwijze en de 

uitgangspunten en werkwijze van de politie? 

- In hoeverre krijgen jullie de ruimte voor invulling van julie eigen werkzaamheden 

wanneer de politie is betrokken bij de aanpak van adolescenten uit overlastgevende 

jeugdgroepen?  
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Bijlage 4. Opbouw semigestructureerd interview met een adolescent uit een 

overlastgevende jeugdgroep 

A. Intro 

- Kennismaken 

- Opname 

- Onderwerp scriptie 

- Kunnen je iets over jezelf vertellen? 

 

B. Adolescent en jongerenopbouwwerkers 

- Hoe ben je in aanraking gekomen met jongerenopbouwwerkers? 

- Hoe verloopt het contact met jongerenopbouwwerkers op dit moment? 

o Hoe vaak hebben jullie contact? 

o Wie benadert wie? 

o Waarover hebben jullie contact? 

- Hoe treden jongerenopbouwwerkers op als jullie met een groep op straat hangen 

(voorbeeldsituatie 1)? 

- Stel: er wordt een licht delict, zoals een vechtpartij of brandstichting gepleegd binnen 

de groep, hoe reageren jongerenopbouwwerkers hierop (voorbeeldsituatie 2)? 

o Wat zeggen de jongerenopbouwwerkers? 

o Hoe handelen de jongerenopbouwwerkers? 

o Handelen zij altijd op deze manier? 

 

C. Adolescent en wijkagenten 

- Hoe verloopt het contact met wijkagenten? 

o Spreken de wijkagenten jullie aan? 

o Waarover spreken ze jullie aan? 

- Hoe treden wijkagenten op als jullie met een groep op straat hangen (voorbeeldsituatie 

1)? 

- Stel: er wordt een licht delict, zoals een vechtpartij of brandstichting gepleegd binnen 

de groep, hoe reageren de wijkagenten hierop (voorbeeldsituatie 2)? 

o Wat zeggen de wijkagenten? 

o Hoe handelen de wijkagenten? 

o Handelen zij altijd op deze manier? 
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D. Adolescent en jeugdhulpverleners 

- Ben je weleens in aanraking gekomen met jeugdhulpverleners van het Jongeren Inloop 

Punt? 

o Hoe verliep dit? 

- Hoe treden jeugdhulpverleners op als jullie met een groep op straat hangen 

(voorbeeldsituatie 1)? 

- Stel: er wordt een licht delict, zoals een vechtpartij of brandstichting gepleegd binnen 

de groep, hoe reageren de jeugdhulpverleners hierop (voorbeeldsituatie 2)? 

o Wat zeggen de jeugdhulpverleners? 

o Hoe handelen de jeugdhulpverleners? 

o Handelen zij altijd op deze manier? 

 

E. Afstemming tussen partijen (voorbeeldsituatie 3) 

- Afstemming wijkagenten en jongerenopbouwwerkers 

o Stel: de wijkagenten en jongerenopbouwwerkers zijn beiden aanwezig 

wanneer jullie op straat hangen, hoe handelen zij op dit moment? 

o Stel: de wijkagenen en jongerenopbouwwerkers zijn beiden aanwezig wanneer 

er een licht delict (vechtpartij) wordt gepleegd, hoe handelen zij op dit 

moment?  

- Afstemming wijkagenten en jeugdhulpverleners 

o Stel: de wijkagenten en jeugdhulpverleners zijn beiden aanwezig wanneer 

jullie op straat hangen, hoe handelen zij op dit moment? 

o Stel: de wijkagenen en jeugdhulpverleners zijn beiden aanwezig wanneer er 

een licht delict (vernieling) wordt gepleegd, hoe handelen zij op dit moment?  

- Afstemming jongerenopbouwwerkers en jeugdhulpverleners 

o Stel: de jongerenopbouwwerkers en jeugdhulpverleners zijn beiden aanwezig 

wanneer jullie op straat hangen, hoe handelen zij op dit moment? 

o Stel: de jongerenopbouwwerkers en jeugdhulpverleners zijn beiden aanwezig 

wanneer er een licht delict (vernieling) wordt gepleegd, hoe handelen zij op dit 

moment?  

 

 

 

 


