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Woord vooraf 

 

Ik ben op reis gegaan naar een andere wereld. Naar de wereld van de kansarmen in 

Amsterdam-Noord, de straat, de getto. Ik, „boerenmeisje‟ dat naar school is gegaan op 

blanke scholen en nu leeft in een omgeving met voornamelijk hoogopgeleide autochtonen, 

heb me wegwijs gemaakt op de straat van Nieuwendam die voor veel kinderen een „thuis‟ is 

tot zonsondergang. Nieuwendam-Noord is een wijk die door de meeste „buitenstaanders‟ als 

zeer onaantrekkelijk en zelfs gevaarlijk wordt bestempeld.  

Ikzelf ervaar het iets anders... De illustratie: aan de buitenrand van het Waterlandplein, aan 

de kant van de Volendammerweg, staat een cafeetje. De buitenkant van het café straalt één 

en al verpaupering uit doordat de ruiten zijn ingegooid en het aan een simpel uithangbordje 

ontbreekt, maar eenmaal binnen is het fijn. Voor slechts één euro dertig krijg je er een kop 

thee mét plakje omacake en blijkt dat het café bestaat onder de naam “Gezellig hè”. En 

terecht: de barvrouw was hartelijk en gezellig. Ook de kinderen zijn er gezellig, mensen op 

straat groeten vriendelijk en maken soms zelfs een praatje terwijl ze een jointje draaien bij de 

bushalte en dan hebben we het nog niet eens over het fantastische directieduo van de 

Amstelmeerschool en de jongerenwerkers van TOS, Streetwise en Kansweb. Ik voelde me 

er snel thuis. Maar ik ben ook geschrokken. Het ene moment schatjes, het andere moment 

keren ze hun rug naar je toe en ben je middelpunt van spot. Ze kunnen grillig zijn, ze zijn 

kwetsbaar. Ze zijn keihard op het moment dat iets ze niet bevalt. Eén van de kinderen stelde 

het duidelijk: “Dit is Nieuwendam.”  

Deze uitspraak is gekozen als titel omdat het hier om een beschrijvend onderzoeksverslag 

gaat, maar ook omdat uit het onderzoek is gekomen dat de geobserveerde jeugd de situatie 

accepteert. Dit is de wijk, er valt weinig aan te veranderen, het is wel prima zo. 

 

Mijn dank gaat uit naar Michel van Slobbe, voor zijn opbouwend (!) kritische en motiverende 

begeleiding. Michel, na onze gesprekken voelde ik elke keer weer een soort hernieuwde 

energie om verder te gaan met de focus die jij mij leerde creëren. Verder ben ik de 

professionals, buurtbewoners en bovenal de kinderen in het onderzoeksveld dankbaar voor 

hun medewerking, enthousiasme en energie. Per slot van rekening verschaften zij mij de 

ticket voor deze leerzame reis.  

 

Alice Reichert 

Utrecht, augustus 2008 
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Nina dropt die shit en de rest geeft over 

Als veel te veel vreten, nee niet kunnen koken 

Wij zijn de sterren die de spots komen roven 

Goud, zilver, brons en de rest is niet te troosten 

 

Ik ben niet sportief, of vooruit misschien een beetje maar 

Koken kan ik niet, maar shit geef mij je eten maar 

Als je dit niet digt, ben je op zijn minst een beetje raar 

Als ik me moves maak, dans ik rondjes om de evenaar  - 

 

Nina in: “Hallelujah Amsterdam” 
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Samenvatting 

 

Onder het motto van “Krachtwijk naar Prachtwijk” heeft minister Vogelaar van WWI (Wonen, 

Wijken en Integratie) in maart 2007 veertig achterstandswijken geselecteerd voor extra 

investeringen om de problemen die in deze buurten spelen het hoofd te bieden. Dit 

onderzoek richt zich op de jeugd in de krachtwijk, een doelgroep die een prominente plek 

krijgt toebedeeld in de wijkactieplannen. Waar in beleidstukken veelal getallen naar voren 

komen bij het beschrijven van de veertig Vogelaarwijken, wordt er in dit onderzoek ingegaan 

op de realiteit achter de cijfers: er wordt antwoord gezocht op de hoofdvraag „welke 

betekenissen geven kinderen aan het schoolplein en de interventies van het beleid 

hierop/hieromheen die zijn gericht op sociale samenhang, participatie, talentontwikkeling en 

preventie van problemen?’ 

Aan de hand van participantobservaties en diepte-interviews op het schoolplein van de 

Amstelmeerschool in de krachtwijk Nieuwendam-Noord wordt de huidige gang van zaken in 

beeld gebracht door te kijken naar hoe gebruikers (kinderen tot een jaar of vijftien) betekenis 

geven aan zowel het schoolplein en hun buurt als de organisaties die er werkzaam zijn en 

wat en hoe zij iets aanbieden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de ingezette 

interventies tot een veiliger straat hebben geleid en meer respect tot stand hebben gebracht 

tussen de jongere en oudere jeugd onderling. In tegenstelling tot wat beleidsstukken zeggen, 

ervaren kinderen hun buurt als veilig en vinden ze dat de buurt een hoge sociale samenhang 

kent. De jongerenwerker krijgt een belangrijke rol toebedeeld van de volwassene die liefde 

en aandacht geeft waar het bij kinderen thuis vaak aan lijkt te ontbreken. De keerzijde echter 

is dat de aanwezigheid van welzijnsorganisaties als vanzelfsprekend wordt gezien en 

passiviteit in de hand gewerkt wordt in plaats van het gewenste jong burgerschap.  
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1 Ter inleiding 

 

1.1 Sociale samenhang als cement voor de samenleving 

Samen werken. Samen leven. Dat is de samenleving die het kabinet Balkenende IV voor 

ogen heeft. In het beleidsprogramma 2007–2011 (Ministerie van Algemene Zaken 2007) 

schrijft het kabinet:  

 

(…) Het kabinet zet in op een samenleving waarin mensen kunnen meedoen en worden gewaardeerd 

om wie ze zijn en niet om wat ze zijn. Daarbij draait alles om sociale samenhang, want dat is het 

cement van de samenleving. En sociale samenhang begint thuis, de plek van zorg en geborgenheid, 

maar ook in de buurt of de wijk moeten we oog hebben voor elkaar. Daarom zet het kabinet in op het 

verbeteren van wijken, zodat ze iedereen kansen bieden. De school is de plek waar het beste uit 

kinderen en jongeren wordt gehaald, maar waar ze ook voldoende bagage meekrijgen om als 

verantwoordelijke mensen bij te dragen aan de samenleving. (…) 

 

Uit de probleemanalyse van het kabinet (Ministerie van Algemene Zaken 2007) blijkt dat het 

belangrijkste maatschappelijke probleem de manier is waarop we met elkaar omgaan. We 

zijn te individualistisch en er is nadrukkelijk meer behoefte aan solidariteit. Daarom zet het 

kabinet zet in op een samenleving met sociale samenhang. Uit bovenstaand citaat komt ook 

naar voren dat het kabinet gelooft dat de norm van het oog hebben voor elkaar, die ten 

grondslag ligt aan sociale samenhang, thuis begint. Thuis, op school en in de wijk. In het 

beleidsprogramma schrijft het kabinet dan ook dat wijkbewoners zich allereerst geborgen 

moeten voelen in een bepaalde groep of netwerk. Daarom moeten wijken verbeterd worden 

en waardering, verantwoordelijkheid, participatie, integratie, respect, binding en veiligheid 

bevorderd worden. Het kabinet ziet de oplossing in het versterken van de positieve krachten 

in ons land en vraagt om een dialoog tussen de overheid en samenleving. In deze dialoog 

kunnen burgers en maatschappelijk middenveld hun stem laten horen en dus zelf invulling 

geven aan de samenleving. Een hoog participatieniveau is dan ook noodzakelijk.  

Om sociale samenhang te bevorderen streeft het kabinet naar wijkverbetering en de wijk als 

sociaal vangnet. Het geloof in positieve krachten en mensen die verantwoordelijkheid nemen 

in ons land, blijkt ook uit de naam die is gegeven aan hét grote actieplan in het kader van 

wijkverbetering: „Van krachtwijk naar prachtwijk‟. Dit is een project waarin alles draait om het 

omvormen van achterstandswijken naar „vitale woon-, werk- en leefomgevingen‟, een project 

waar ik in de volgende paragraaf van de inleiding op terug zal komen.  

De kracht van de samenleving ligt niet alleen thuis in de wijk, maar in het bijzonder ook bij de 

jeugd die een prominente plek krijgt toebedeeld in het beleidsprogramma. Kinderen worden 

gezien als de toekomst van de samenleving en om hun talenten en maatschappelijke 
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betrokkenheid te kunnen ontwikkelen, behoren zij allemaal de kans te krijgen om op te 

groeien in een goede, veilige en gelukkige leefsituatie. Het kabinet schrijft dat de meeste 

kinderen al gelukkig zijn, maar het moet voorkomen worden dat het aantal jeugdigen met 

problemen toeneemt. Succesvolle preventie betekent dat problemen vroeg gesignaleerd 

moeten worden en waar dat nodig is, moet er snel actie ondernomen kunnen worden. Het 

spreekt voor zich dat dit vooral geldt voor de jeugd in de „krachtwijk‟ waar de sociale 

wantoestanden zich opstapelen. Ook op dit vlak van preventie streeft het kabinet naar een 

dialoog, in die zin dat betrokken veldorganisaties en deskundigen aandringen op snelle en 

effectieve hulp. Er is dus een actieve rol voor het maatschappelijk middenveld weggelegd. 

Respect is bij de aanpak het kernwoord, dat vraagt om zowel praktische oplossingen als 

oplossingen die zo dicht mogelijk bij de burgers staan, die het kind centraal stellen.  

 

Volgens het kabinet begint „een betere wereld‟ thuis, op school en in de wijk. Hier ligt de 

kiem van respect, binding en vertrouwen. In dit onderzoek richten we onze loep dan ook op 

dat leven in de woonwijk, daar waar we zo dicht mogelijk bij de burger komen. We kijken 

naar de alledaagse situatie op een plek die wel in ieders leven een belangrijke rol heeft 

gespeeld of nog steeds speelt, een plek waar volgens mij niet alleen het beste maar ook het 

slechtste uit kinderen en jongeren wordt gehaald: het schoolplein.  

Niet alleen het feit dat de schoolomgeving een belangrijke rol speelt in het welzijn van het 

kind en daarmee in de ontwikkeling van een „goede‟ samenleving maakt het schoolplein een 

interessante casus voor onderzoek, maar ook de wijk waarin het onderzochte plein is 

gelegen. We bevinden ons namelijk in één van de veertig door minister Vogelaar van WWI 

genoemde krachtwijken: Nieuwendam-Noord in Amsterdam-Noord. Onder andere die positie 

zorgt ervoor dat er in Nieuwendam-Noord „speciaal‟ beleid wordt gevoerd dat leidt tot 

interventies met als doel preventie en kinderen en jongeren kansen geven zich te 

ontwikkelen en plezier te maken. Dit speciale beleid is –zoals dat meestal gaat- gebaseerd 

op informatie uit allerlei wijkanalyses die inderdaad cijfers naar voren brengen die het 

verontrusten waard zijn. Denk hierbij aan hoge percentages lage CITO-scores, een stijgend 

aantal eenoudergezinnen en een stijgend aantal vernielingen in de buurt. De focus van dit 

onderzoek ligt op de realiteit achter de cijfers, namelijk op de sociale interactie van de jeugd 

waar het beleid op is gericht. Ik zal kijken naar de betekenisgeving van jeugdigen aan de 

interventies vanuit het beleid rond het schoolplein, in de wijk. Voordat ik inga op de situatie 

rond het schoolplein aan de Balgzandstraat in Nieuwendam-Noord, zal ik stilstaan bij de wijk 

en de beleidsontwikkelingen. 
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1.2 Op wijkniveau: Nieuwendam-Noord in ontwikkeling 

Nieuwendam-Noord is een wijk in Amsterdam-Noord die is 

gebouwd in de jaren zestig. De wijk, gelegen aan de 

noordelijke ringweg kent relatief veel groen en water en 

staat daarnaast in nauwe verbinding met natuurgebieden 

ten noorden van de wijk (Waterland). De woningvoorraad 

bestaat uit 5.300 woningen, hoofdzakelijk in de sociale 

huursector (95%). Een groot deel van de voorzieningen 

zijn geclusterd binnen het wijkwinkelcentrum het 

Waterlandplein, dat door veel mensen als een onveilige plek wordt ervaren (KEI 

kenniscentrum stedelijke vernieuwing 2008). Nieuwendam-Noord wordt een aandachtswijk 

genoemd en is in herstructurering. Al jaren staat de wijk op prioriteitslijsten wat ervoor moet 

zorgen dat het weer een prettige wijk te wonen wordt die aantrekkelijk is voor huidige en 

toekomstige bewoners.  

 

Om haar toekomst veilig te stellen, werd in 1996 Nieuwendam-Noord aangemeld voor het 

Grote Stedenbeleid (GSB). Het Grote Stedenbeleid heeft als doel het wonen, werken en 

leven in 31 grote en middelgrote steden te verbeteren. Het Rijk verplicht zich over een 

periode van vijf jaar (toen de periode 1999 – 2003) een aantal budgetten uit te keren 

waarvoor de steden zich verplichten de doelstellingen over die periode zoals vastgelegd in 

de Meerjarige Ontwikkelingsprogramma‟s (MOP‟s) te realiseren. Ook is vastgelegd dat de 

steden zich daarover zullen verantwoorden en dus zelf bepalen hoe de resultaten behaald 

moeten worden (Ministerie van VROM). Uit deze aanmelding voor het GSB zijn allerlei 

projecten voortgevloeid en zo ook in 2001 een Plan van Aanpak met een voorafgaande 

wijkanalyse, geschreven door het Stadsdeel Amsterdam Noord (hierna te noemen SDAN), 

de woningcorporaties Ymere, Het Oosten, Rochdale en de Algemene Woning Vereniging 

(AWV) dat in 2002 is goedgekeurd (KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing 2008). Uit de 

analyse bleek dat de wijk hoog scoorde op alle indicatoren van een probleemwijk, dat de 

woningen van slechte kwaliteit waren, de sociale samenhang in de wijk onder druk stond, er 

minder burgerbetrokkenheid was, het gevoel van onveiligheid toenam en het een wijk was 

voor mensen die überhaupt geen keus hebben ergens anders te wonen (Stadsdeel 

Amsterdam Noord 2001). De plannen die naar aanleiding van deze analyse zijn gemaakt 

bestonden uit een pakket aan fysieke, sociaal-economische en ruimtelijke maatregelen (KEI 

kenniscentrum stedelijke vernieuwing 2008). 

In 2003 constateerde minister Kamp (VROM) ( Kabinet-Balkenende I) dat de aanpak 

van stedelijke vernieuwing niet voorspoedig liep. VROM ontving veel negatieve signalen over 
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het oppakken van de doelstellingen uit het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). 

Onder de noemer „Actieprogramma Herstructurering‟ heeft oud-minister Kamp van VROM 

aanvullende maatregelen in werking gezet om de voortgang van de stedelijke vernieuwing te 

stimuleren. Binnen het kader van het actieprogramma werd gefocust op 56 wijken, 

waaronder ook Nieuwendam-Noord (samen met De Banne). Voor deze aanpak is gekozen 

omdat de problemen het meest tastbaar zijn op wijkniveau. Daarnaast is een wijk het 

aangewezen schaalniveau waarop samenwerkingscontracten tussen de gemeenten en 

andere lokale partijen kunnen worden afgesloten (Henk Kamp 2003).  

In augustus 2006 kende minister Nicolaï voor Bestuurlijke Vernieuwing en 

Koninkrijksrelaties ( Kabinet-Balkenende III) twaalf steden ieder 2 miljoen euro toe voor 

verbetering van hun sociaal zwakste wijken (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties). Dit gebeurde in het kader van sociale herovering: een directe, offensieve 

aanpak met een grote, gezamenlijke inzet van alle betrokkenen (gemeente, bewoners, 

instellingen, bedrijven en het Rijk). Het extra geld moest de leefbaarheid en de veiligheid in 

deze wijken vergroten. Van dit geld is in Nieuwendam-Noord de huis-aan-huis benadering 

ingezet om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren (Gemeente Amsterdam, Stadsdeel 

Amsterdam-Noord en Slotervaart/Nieuw West 2006): door in gesprek te gaan met bewoners 

ontstaat inzicht in individuele problemen en kan individuele hulp worden aangeboden.  

Nu heeft minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) Nieuwendam 

Noord geselecteerd als één van de veertig wijken waar in deze kabinetsperiode extra 

investeringen zullen worden gedaan gezien de stapeling van sociale, fysieke en 

economische problemen die zich daar voordoen. Het tij moet keren onder de slogan „Van 

Aandachtswijk naar Krachtwijk‟ of positiever gezegd „Van Krachtwijk naar Prachtwijk‟. Het 

accent ligt hierbij op wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Er zijn samen met de 

gemeenten actieplannen op wijkniveau vastgesteld waarbij lokale stakeholders een centrale 

rol vervullen (Ella Vogelaar Maart 2007). In het actieplan (Stadsdeel Amsterdam Noord 

2007)  dat naar aanleiding van deze nieuwe investering in Nieuwendam-Noord is 

voortgekomen, omschrijft het stadsdeel de wijk in cijfers als volgt:  

 

“Nieuwendam-Noord heeft 13.057 inwoners. In 2006 kwamen er minder mensen vanuit de stad naar 

Nieuwendam-Noord. Er is een vertrekoverschot van mensen die elders in de stad gaan wonen.  

De wijk is zeer kinderrijk en er is een toename van het aantal eenoudergezinnen.  

Het aantal bewoners van niet-Nederlandse afkomst is 56,4%.  

Het aandeel minimuminkomens neemt toe in de wijk. Van de bewoners heeft 25,2% een 

minimuminkomen (Amsterdam gemiddeld 18,1%). De werkloosheid (13,7%) daalt maar het aandeel 

niet-werkende werkzoekende is bovengemiddeld.  

De objectieve en subjectieve veiligheid van de wijk verbetert. Wel komt er in Nieuwendam-

Noord relatief veel vernieling voor.  
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Driekwart van de jongeren heeft een niet-westerse achtergrond. Vier van de tien jongeren 

groeien op in een minimumhuishouden. Dat is anderhalf keer meer dan in de stad. Nieuwendam-

Noord hoort tot een van de buurten met het grootste aandeel minimumjongeren. In Nieuwendam-

Noord ligt het aandeel jongeren zonder startkwalificatie met 25% hoger dan gemiddeld in de stad. Ook 

nemen voortijdig schoolverlaters uit de wijk relatief weinig deel aan toeleidingsprojecten naar werk of 

school.  

Het aantal woningen is 5760. In de wijk worden 1200 woningen gesloopt en 1650 nieuw 

gebouwd.  

Vooral de armoede vormt een bedreiging voor de buurt: het gemiddelde inkomen daalt en het 

aandeel minimahuishoudens blijft bovengemiddeld en blijft stijgen. Ook de participatie van bewoners 

blijft op vrijwel alle terreinen beneden gemiddeld.  

Speciale aandacht vraagt de positie van jongeren. Veel jongeren groeien op in een 

minimumhuishouden en het aandeel voortijdig schoolverlaters is relatief groot. Ook de lage Cito-

scores zijn een punt van zorg.” 

 

In het nieuwe actieplan is een verschuiving te zien van overheersend fysieke doelstellingen 

naar een sociaal-economische doelstelling. De nadruk in Nieuwendam-Noord moet nu liggen 

op 1. werken en leren en 2. de bredeschoolontwikkeling. Er wordt gepleit voor een gerichte 

benadering van individuen en gezinnen met een opeenstapeling van problemen. Iedereen, 

maar vooral de doelgroepen allochtone vrouwen en jongeren worden individueel begeleid 

om hun kansen op participatie, opleiding en werk te benutten. Daarnaast wordt ingezet op de 

ontwikkeling van een brede school in de wijk. De vernieuwing van de scholen moet worden 

opgepakt en aangegrepen om de scholen om te vormen tot bruisende en inspirerende centra 

voor talentontwikkeling (Stadsdeel Amsterdam Noord 2007). 

Typerend voor de gewenste wijkaanpak is dat het aansluit bij de kracht van mensen in de 

wijk, dat SDAN kansen biedt en voorwaarden schept zodat elke bewoner in staat is zijn/haar 

kansen te pakken.  

 

1.3 De welzijnsorganisatie verzorgt en vangt de jeugd op 

De situatieomschrijving van hierboven laat zien dat er problemen zijn in Nieuwendam-Noord 

en dat de positie van de jeugd nog de meeste aandacht verdient. Anderhalf keer meer dan in 

de rest van Amsterdam groeien kinderen op in minimumhuishoudens die steeds vaker door 

één ouder gerund worden en vele scoren laag op de Cito-toets. Op iets oudere leeftijd 

zorgen de penibele omstandigheden en lage participatie voor vroegtijdig schoolverlaten en 

als vanzelfsprekend meer kans op criminaliteit en onveiligheid op straat. In de Wijkaanpak 

wordt het genoemd: “Ouders die niet bij machte zijn om hun kinderen adequaat te 

begeleiden en op te voeden. Kinderen die al op jonge leeftijd opgroeien in een klimaat van 

criminaliteit. Jongeren die klieren op straat en overlast veroorzaken.” (Stadsdeel Amsterdam 

Noord 2007).  
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Interessant aan de beschrijvingen van het beleid in Nieuwendam-Noord is dat „ontwikkeling‟ 

centraal staat. De wijk moet ontwikkeld worden om het weer aantrekkelijk wonen te maken, 

bewoners moeten zich kunnen ontwikkelen, met de nadruk op vrouwen en kinderen die daar 

te weinig kans voor krijgen en het is de brede school die moet bijdragen aan het “beter 

maken van de mens”. Blijkbaar heerst de mening dat de wijk niet op eigen kracht beter kan 

worden, krijgen kinderen geen goede opvoeding en moeten „buitenstaande partijen‟ eraan 

bijdragen dat Nieuwendam-Noord een veilige en leefbare buurt wordt, waar “kinderen zich 

kunnen ontwikkelen tot mensen met een goede maatschappelijke positie” (Stadsdeel 

Amsterdam Noord, oktober 2007). Het stadsdeel wil daar dan ook de juiste condities voor 

scheppen, zoals met een “compleet dagarrangement” in 2009. Dit dagarrangement is “een 

organisch samenspel van onderwijs, kinderopvang en welzijnsorganisaties zodat er van half 

acht ‟s ochtends tot half zeven ‟s avonds een aansluitend arrangement ontstaat waar 

kinderen aan kunnen deelnemen” (Peter Vrieler, 2008). Tijdens de conferentie 

dagarrangement op 24 april 2008 rees de vraag wat er met „welzijnsorganisaties‟ bedoeld 

wordt. De voorzitter van de conferentie, Peter Vrieler, antwoordde: “Ik zie het als een noemer 

van alle activiteitenaanbieders.” De keuze voor deze definitie is interessant als je het 

vergelijkt met wat de Van Dale zegt over welzijnswerk: 

 “1 de zorg voor het geestelijk welzijn van de sociaal en economisch minder bedeelden” 

Als je namelijk bedenkt dat Nieuwendam-Noord als „de aandachtswijk of krachtwijk‟ wordt 

gezien, dat er een continue instroom van kansarme en uitstroom van kansrijke mensen is, 

kinderen uit de buurt vaak hun school niet afmaken, het participatieniveau zo laag is 

(Gemeente Amsterdam 2007) en de ontwikkeling van de “kansarmen” zo centraal staat, lijkt 

de laatste omschrijving van het begrip „welzijnswerk‟ ook heel duidelijk in het beleid naar 

voren te komen. De jeugd moet namelijk eerst opgevangen worden, wil talentontwikkeling 

kunnen plaatsvinden. Het dagarrangement is houdt dus ook “jongeren die klieren en overlast 

veroorzaken op straat” bezig. Vooral in het licht van het stijgende aantal eenoudergezinnen 

en “ouders die niet in staat zijn adequaat voor hun kinderen te zorgen”, zou een dergelijk 

dagarrangement juist die kinderen opvangen die thuis niet terecht kunnen.  

Gezien het feit dat de vele investeringen in de wijk gebaseerd zijn op het gegeven dat 

zoveel kinderen het moeilijk hebben, zijn de welzijnsorganisaties niet „slechts‟ aanbieders 

van activiteiten, maar zijn het ook aanbieders van zorg en opvang. Door hen te laten 

participeren aan activiteiten, wordt kinderen in Nieuwendam-Noord die op straat aan hun lot 

worden overgelaten het gevoel gegeven „verzorgd‟ te worden. En dit kan hen in hun 

ontwikkeling stimuleren. Een dergelijk dagarrangement kan in dit licht dan ook gezien 

worden als een samenwerking tussen verschillende partijen die zich ontfermen over de 

kansarme kinderen uit de buurt.  
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1.4 Initiatieven rond de Amstelmeerschool 

Dat kinderen in het kader van het dagarrangement ook buiten de eigen buurt gebruik maken 

van faciliteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding zoals Peter Vrieler van het SDAN graag 

ziet, is tot nog toe toekomstmuziek. Op het moment van schrijven, blijven veruit de meeste 

kinderen uit Nieuwendam-Noord in hun eigen buurtje tussen de flats en portiekwoningen 

spelen en proberen de huidige welzijnsorganisaties hierop in te spelen. De jeugd kan gratis 

deelnemen aan activiteiten die zijn verspreid over de week. Er is een drietal 

welzijnsorganisaties structureel werkzaam, te weten Thuis op Straat (vanaf nu te noemen 

TOS), Kansweb en Streetwise (Sportbuurtwerk) dat zich veelal concentreert in en om de 

Amstelmeerschool. De organisaties leggen elk eigen accenten op hun werk, zoals  „het 

veiliger maken van de straat‟, „kinderen een leuke dag bezorgen‟ en „kinderen laten sporten‟. 

Er lijkt een grote behoefte te zijn aan dit soort activiteiten, aangezien kinderen anders niets te 

doen hebben. Dat deze initiatieven van organisaties zich rondom de Amstelmeerschool 

concentreren, is niet toevallig. De Amstelmeerschool is namelijk een brede school en ziet 

een belangrijke buurtfunctie in het plein, namelijk als een veilige, gezellige plek waar 

iedereen kan ontmoeten. Het idee achter deze brede school is dat als je een goed 

leefklimaat creëert om de school, de kwaliteit van het onderwijs daarvan profiteert: het gaat 

om het beter maken van de mens in zijn omgeving (interview Alex Bakker, 17/04/08).  

Vanuit het stadsdeel is de visie dat een brede school niet perse een groot gebouw is, maar 

een samenwerking waardoor de kinderen op school beter worden toegerust voor een 

vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Om in dit kader haar doelstellingen te bereiken, 

profileert de Amstelmeerschool zich als een brede buurtschool waar er gebruik wordt 

gemaakt van het netwerk rond de school, er aandacht is voor ouders en de sociale cohesie 

in de buurt wordt versterkt (Stadsdeel Amsterdam Noord Juni 2003). In dit netwerk zitten 

natuurlijk meer partijen dan de eerder genoemde drie. Hierbij kunnen we denken aan de 

woningbouwcorporaties, SPIN en OZK kinderopvang, maar ook aan partijen die werken in 

het kader van het verstevigen van sociale cohesie zoals de Stichting Buurtwerk en SC RKF 

(Richard Krajicek Foundation): allerlei organisaties uit zowel de overheid als uit het 

maatschappelijk middenveld die iets willen doen voor de wijk, die met hun diensten het 

welzijn van hun doelgroep willen oprikken en daarmee de wijk in zijn geheel. Want 

uiteindelijk moet Nieuwendam-Noord een schone buurt zijn die sociaal sterk is waar kinderen 

zich op een veilige manier kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers en waar het 

liefst het schoolplein van de Amstelmeerschool de spil is.  
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1.5 Het perspectief van de jeugd 

Vanuit allerlei instanties wordt er ontzettend veel gedaan voor de jeugd in Nieuwendam-

Noord. Echter, uit de participantobservaties blijkt dat de kinderen waar het om draait over het 

algemeen al snel tevreden zijn met hun buurt, met hun schoolplein en activiteiten die er 

worden georganiseerd. De vraag die nu naar voren komt, heeft betrekking op de manier 

waarop kinderen betekenis geven aan de „zorg en opvang‟ die hen geboden wordt. Want hoe 

worden alle initiatieven vanuit hun optiek ervaren? De hoofdvraag, die op het schoolplein van 

de Amstelmeerschool onderzocht wordt, luidt dan ook als volgt:  

Welke betekenissen geven kinderen aan het schoolplein en de interventies van het beleid 

hierop/hieromheen die zijn gericht op sociale samenhang, participatie, talentontwikkeling en 

preventie van problemen?  

Het zijn de ervaringen op en rond dit schoolplein die centraal staan. Met dit onderzoek wil ik 

de huidige gang van zaken in beeld brengen door te kijken naar hoe gebruikers (kinderen tot 

een jaar of vijftien) betekenis geven aan zowel het schoolplein en hun buurt als de 

organisaties die er werkzaam zijn en wat en hoe zij iets aanbieden. En hoe staat dit dan in 

verhouding tot de manier waarop er vanuit het beleid over gedacht wordt? Immers, de 

organisaties zijn in de wijk om de in de hoofdvraag genoemde beleidsdoelen te behalen. Uit 

deze probleemstelling volgen vanzelfsprekend drie niveaus die van elkaar kunnen worden 

onderscheiden, maar waarvan er in deze scriptie één centraal staat, namelijk 

betekenisgeving door de jeugd op en rond het schoolplein. Verder zijn er de niveaus van 

uitvoering van het beleid door de directe hulpgever (de interventie van het maatschappelijk 

middenveld) en van de beleidsmaker, de overheid. Het doel van deze scriptie is om inzicht te 

krijgen in de effectiviteit van (de uitvoering) van het beleid door te kijken naar de beleving 

van de kinderen waar de interventies op zijn gericht. De volgende deelvragen hebben 

betrekking op één of meerdere van die niveaus.  

 

 Wat is het beeld van beleidsmakers op Nieuwendam-Noord en de kinderen die er 

leven? Welke sturing bieden beleidsmakers? 

 Welke partijen en welzijnsorganisaties doen interventies op en rond het plein en welk 

doel hebben zij voor ogen? Welke rol geven zij zichzelf? 

 Wat betekent de aanwezigheid van het schoolplein voor kinderen die er te vinden 

zijn? Hoe zien zij hun wijk en zichzelf? 

 Hoe geven kinderen betekenis aan de „zorg‟ die zij krijgen op en rond het 

schoolplein?  

 Hoe staan het jeugdperspectief en het interventieperspectief met elkaar in 

verhouding?  
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1.6 Een beeld van onderaf 

Op 21 mei 2008, Verantwoordingsdag, de dag waarop het kabinet verantwoording moet 

leggen over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, verscheen er een artikel in NRC 

Next (van Voss 2008) over de prestaties van het kabinet Balkende IV. In dit artikel werd 

geconcludeerd dat nog nooit een kabinet zo actief de gewone burger heeft opgezocht, maar 

dat op de één of ander manier het kabinet toch onzichtbaar is en nog veel aan populariteit 

moet winnen. Het regeerakkoord is zo complex (het is onderverdeeld in zes pijlers) waardoor 

het onmogelijk wordt alles tegelijkertijd af te werken. “(…) het kabinet spreekt nog steeds niet 

de taal van het volk, zoals Tweede Kamerleden Jan Marijnissen, Geert Wilders en Rita 

Verdonk dat wel doen.” In dit citaat komt precies hetgeen naar voren wat ik met deze scriptie 

opzoek: de taal van het volk. En specifiek, de taal van kinderen uit een krachtwijk van 

minister Vogelaar. Als we het hebben over sociale samenhang, wordt er zoveel waarde 

gehecht aan de positie van kinderen in onze samenleving, maar zelden wordt hun stem écht 

in beeld gebracht. Hoe kijkt de jeugd nu zelf tegen het beleid aan? Want waar het kabinet in 

het beleidsprogramma spreekt over de dialoog omtrent de jeugd, richt het zich op een 

dialoog met allerlei instanties zoals het onderwijs en welzijnsorganisaties: het 

maatschappelijk middenveld. Door me te focussen op betekenissen die kinderen zelf geven 

aan interventies zoals het aanbieden van structurele buurtactiviteiten, zal ik een beeld 

schetsen van de ervaringen van onderaf.  

 

1.7 Het schoolplein 

Nu we hebben gezien wat er allemaal speelt in de wijk, zal ik een blik laten werpen op de 

daadwerkelijke onderzoeksplek. De interventies van het beleid zijn dan wel op de jeugd in de 

hele buurt gericht; een schoolplein waar deze zijn geconcentreerd is ideaal om ervaringen 

van kinderen kwalitatief te kunnen onderzoeken. Het schoolplein ligt in het hart van het 

aandachtsgebied van Vogelaar, aan de Balgzandstraat te Amsterdam. 
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Zoals op de foto‟s gedeeltelijk is te zien, is het schoolplein omringd door schoolgebouwen, 

maar van drie kanten toegankelijk: vanaf de open straatkant, via een breed pad tussen het 

schoolgebouw en het bijgebouw van de voor-, tussen- en naschoolse opvang, en via een 

smal pad dat tussen de schoolgebouwen en de gymzaal loopt. Aan de open straatkant 

bevindt zich in het midden een laag hek, zodat de scheiding straat/plein duidelijk is. Ook in 

het midden van het schoolplein zijn lage hekken geplaatst die drie gedeeltes van het 

schoolplein markeren: een groot voetbalveld, een kleiner veldje met speeltoestellen zoals 

een glijbaan en een tennistafel, en nog een kleiner veldje met een zandbak en mogelijkheid 

voor een schommel. Op het pleintje met de zandbak na, is het plein open toegankelijk, vaak 

steken mensen dan ook schuin over het plein als ze richting de bushalte/Waterlandplein 

lopen en buiten schooltijden zijn er altijd wel kinderen te vinden: het plein maakt deel uit van 

de openbare ruimte. Het plein/de school is omringd door de Balgzandstraat en de 

Breehornstraat waar aan de andere kant van de weg de zogenaamde portiekwoningen 

staan. Dit zijn laagbouwflats met drie verdiepingen waar veel gezinnen wonen. Doordat het 

een open ruimte is, heeft men vanuit de portiekwoningen direct zicht op het plein waar elke 

dag wel kinderen zijn te vinden. 

 

1.8 Opbouw scriptie 

Deze scriptie is als volgt opgebouwd. Dit hoofdstuk diende als algemene inleiding op het 

onderzoek in de krachtwijk Nieuwendam-Noord. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de 

belangrijkste concepten die in dit onderzoek aan de orde komen om vervolgens de 

onderzoeksaanpak te bespreken waarbij de keuze voor het interpretatief paradigma cruciaal 

is geweest. Hoofdstuk 4 bestaat voornamelijk uit een documentanalyse van het jeugdbeleid 

in Amsterdam en Nieuwendam-Noord. De hoofdstukken daarna beslaan het empirische 

gedeelte. De resultaten uit het veldonderzoek worden besproken in de vorm van een analyse 

die is vervlochten met theorieën uit literatuur. Ik zal ingaan op de manier waarop het 

schoolplein gebruikt wordt en hoe dat eruit ziet wanneer er wel of geen jongerenwerkers 

aanwezig zijn. Ik zal hierbij kijken naar welke kinderen buiten spelen, hoe zij met elkaar 

omgaan, hoe zij de buurt ervaren en wat de rol van de jongerenwerker is. In hoofdstuk 8 kom 

ik tot een meer algemene slotanalyse waarin ik antwoord geef op de hoofdvraag. De scriptie 

zal ik afsluiten met een conclusie en discussie. 
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2 Wat, wie en hoe van het beleid 

 

De hoofdvraag die in de inleiding is geformuleerd, bevat meerdere kernconcepten die nadere 

uitleg nodig hebben. Want wat wordt er precies verstaan onder „interventies van beleid‟, op 

welk type kinderen is het beleid gericht en hoe geven mensen hier precies betekenissen 

aan?  

 

2.1 Wijkbeleid 

Beleid kan worden gedefinieerd als „de voornemens, keuzes en acties van een of meer 

bestuurlijke instanties gericht op de sturing van een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling‟ 

(Bovens et al. 2001). In de definitie kan de nadruk ook gelegd worden op het planmatige 

karakter van beleid zoals bijvoorbeeld (Noordegraaf 2004) dat doet, die het begrip definieert 

als „geformaliseerde en bestuurlijk of politiek geaccordeerde plan- en besluitvorming‟, maar 

ik sluit me aan bij Bovens e.a. dat er van geval tot geval moet worden vastgesteld hoe 

doordacht en weloverwogen de plannen en acties van bestuurlijke instanties zijn en een 

meer neutrale begripsomschrijving zoals de eerste beter op zijn plaats is. Het sturen van 

maatschappelijke ontwikkelingen is niet een puur onaantastbare, rationele aangelegenheid. 

Het zijn beïnvloedingsprocessen waarin gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende 

instrumenten, zoals het sturen op sociaal kapitaal, met netwerken, maar ook sturen met 

financiële prikkels. Dat sturing als beïnvloedingsprocessen wordt gezien (Bovens et al. 2001, 

Bruijn, Heuvelhof & Veld, R. in 't 2002, Noordegraaf 2004), impliceert al dat de uitkomst van 

beleid niet goed te voorspellen is. Er zijn namelijk altijd uitgangspunten van beleid, maar de 

uitvoering ervan is een proces dat door allerlei omstandigheden beïnvloed wordt waarbij je 

kunt denken aan tijdgebrek of machtsuitoefening. Deze meer concrete aanwijzingen hangen 

nauw samen met de manier waar op het beleid „gelezen' wordt, hoe er betekenis aan 

gegeven wordt door verschillende doelgroepen (zie paragraaf 2.4). De manier waarop beleid 

wordt uitgevoerd is daarom niet volledig te beheersen, net zo min als de mate waarin beleid 

de gewenste effecten bereikt niet te plannen is. Dit heeft ook te maken met het feit dat niet 

alleen de overheid stuurt, maar dat maatschappelijke instanties zelf ook maatschappelijke 

ontwikkelingen sturen en dat er een wisselwerking is in de sturing van overheid en 

middenveld.  

In de analytische visie van de beleidswetenschappen wordt het succes van de 

beleidsuitvoering in een wijk geheel en al bepaald door de keuze van beleidsinstrumenten 

(Bovens et al. 2001). Het gaat erom die beleidsinstrumenten te kiezen die het meeste 

doelmatig en treffend zijn. Ook de uitvoeringsinstanties worden als een instrument gezien, 

omdat zij de gestelde doeleinden moeten realiseren. Zo zijn de welzijnsorganisaties TOS, 
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Kansweb en Streetwise beleidsinstrumenten die door het SDAN worden ingezet. Er zijn er 

meerdere typen beleidsinstrumenten. Zo onderscheidt de econoom Frey (Frey 1999, Frey, 

Jegen 2001) met zijn crowding theorie twee verschillende visies die aan beleidsinstrumenten 

ten grondslag kunnen liggen: de normatieve en de rationele visie. Volgens de normatieve 

visie moeten mensen intrinsiek gemotiveerd worden, wil er een maatschappelijke 

verandering tot stand komen. Door communicatie van „het goede voorbeeld‟ worden mensen 

zich bewust van de noodzaak van maatschappelijke verandering en dus ook van verandering 

in eigen gedrag. Mensen die niet bereid zijn zich naar de norm te gedragen, moeten door 

een command- and-control systeem gestuurd worden. Vanuit het rationele kamp 

daarentegen wordt er aangenomen dat mensen dingen niet uit zichzelf doen als het 

economisch gezien onvoordelig is. Daarom moeten mensen extrinsiek gemotiveerd worden 

bijvoorbeeld een milieubewuste levensstijl aan te nemen. Echter, beleidsinstrumenten 

gebaseerd op moraliteit zijn niet effectief zonder rationele beleidsinstrumenten in te zetten en 

viceversa. Het balanceren tussen deze twee typen beleidsinstrumenten kan verschillende 

effecten hebben. Zo kunnen externe interventies de intrinsieke motivatie verdringen (crowd 

out) als deze zijn bedoeld om de deze te sturen, en ze wekken intrinsieke motivatie op 

(crowd in) als de interventies zijn bedoeld om te informeren. Een ander effect dat externe 

interventies kunnen bereiken, is het spill-over effect: het crowding-out effect kan zich 

uitspreiden naar andere gebieden, zelfs waar de interventie niet eens is geweest. Stel dat 

beleidsinstrumenten voor een schone buurt ergens succes hebben, kan het zijn dat de straat 

op andere plekken juist nóg minder schoon gehouden wordt. Aangezien enerzijds het geven 

van economische prikkels en anderzijds het behouden van de moraal zo dicht met elkaar 

verbonden zijn, pleit Frey voor een complementaire benadering die meerdere 

beleidsinstrumenten tegelijkertijd combineert. Het doel moet zijn om van zowel de rationele 

als de moralistische benadering de sterke punten te benutten, terwijl je de negatieve effecten 

tegengaat. Karine Nyborg (Nyborg 2003) vult hierbij aan dat het ook verschil maakt hoe 

normen worden versterkt bij het individu, dus de manier waarop beleid wordt gepresenteerd.  

Volgens {{10 Engbersen, G. 2006}} wordt het hedendaags beleid zoals dat ook in dit 

onderzoek centraal staat, wordt gepresenteerd als sociale herovering. Dit is 1. het 

ontwikkelen van sociale en fysieke interventies gericht op het vergroten van de leefbaarheid 

en veiligheid in de publieke ruimte; 2. het realiseren van een meer evenwichtige 

samenlevingsopbouw (dat wil zeggen het aantrekken dan wel behouden van 

middengroepen) en 3. het formuleren van gemeenschappelijke gedragsregels om het 

alledaagse verkeer tussen bewoners te bevorderen. In hoofdstuk 3 zal het in dit onderzoek 

centrale jeugdbeleid en de interventies die daaruit volgen uitgebreider beschreven worden 

aan de hand van een documentanalyse.  
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2.2 Doelgroep van het beleid 

Het beleid in Nieuwendam-Noord zorgt voor interventies in de vorm van activiteiten voor de 

jeugd. Dit is in beginsel natuurlijk gericht op alle jeugd in Nieuwendam-Noord. Als we het 

namelijk hebben over de jeugd in achterstandswijken, hebben we het over de 

sociaaleconomische „onderklasse‟ van de maatschappij, welke in de literatuur veelal als 

kansarm wordt aangewezen {{10 Engbersen, G. 2006}}. De adjunct van de 

Amstelmeerschool zelf zegt over het type bewoner van Nieuwendam-Noord: “(…) Wat er 

eigenlijk nog is achtergebleven, dat is ook weer uit die sociaal economische onderklasse” 

(17/04/08).  

In zowel het publieke debat als in de literatuur worden de leefomstandigheden van 

het kind uit de achterstandswijk betreurd. Kinderen groeien op in een omgeving die slecht is 

voor toekomstkansen, leven in armoede, hebben te weinig ruimte in huis, hebben vaak een 

leerachterstand wat gezien het gegeven dat veel kinderen van allochtone afkomst zijn, 

samenhangt met taalachterstanden. Verder zijn er relatief veel kinderen met overgewicht en 

worden ze veelal aan hun lot overgelaten omdat ouders niet in staat schijnen te zijn op te 

voeden en eigen problemen hebben. Dit soort risicofactoren zorgen ervoor dat kinderen in 

een achterstandswijk meer kans hebben op een ongelukkige jeugd en gedragsproblemen 

verwacht kunnen worden met als gevolg een grotere kans op school- en werkuitval. En dit 

laatste kan alleen maar nadelig zijn voor de Nederlandse samenleving in termen van 

economie en sociale problemen. Over de jongeren in Nieuwendam-Noord wordt door het 

SDAN geconcludeerd dat ze worden geconfronteerd met een achterstand op de drie primaire 

participatieterreinen, te weten opleiding, arbeid en welvaart (Stadsdeel Amsterdam Noord 

2007).  

Wanneer door volwassenen een beeld wordt geschetst van de jeugd in de 

achterstandswijk, komt al snel het begrip „hangjongere‟ naar voren. Hangjongeren kunnen 

een gevoel van onveiligheid geven en zorgen voor overlast door hun dominantie in de wijk 

en „lawaai‟. Dit oordeel is natuurlijk subjectief van aard. Voor de jongeren zelf is het niet meer 

dan „niks te doen hebben‟ (interview jongen 14 jaar, 11 april 2008) en verreweg de meeste 

hangjongeren hebben geen andere intentie dan met een groepje bij elkaar zijn (Van Ginkel, 

Deben & Lupi 2002). In een onderzoek naar de betrekkingen tussen jongeren en 

volwassenen in Zoetermeer (Van Ginkel, Deben & Lupi 2002), beschreef een medewerker 

van een wijkpost het als volgt: “Er zijn spanningen tussen verschillen in taalgebruik, in 

normen en waarden, in „mentaliteit‟ en ze spreken van een gebrek aan opvoeding en aan 

andere opvattingen over netheid (Van Ginkel, Deben & Lupi 2002). Overlast van 

hangjongeren wordt echter objectief wanneer er sprake is van (kleine) criminaliteit. Tussen 

de „gewone hangjongere‟ die zich verveelt en niet houdt van binnen zitten, vind je namelijk 
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ook risicojongeren. Dat zijn over het algemeen de jongeren waar beleidsmakers zich druk 

mee bezig houden. Een risicojongere is iemand die een groter dan proportionele kans loopt 

op een problematische schoolloopbaan en/of maatschappelijke uitval en/of criminaliteit 

(Rijken, Harms 2002). In het algemeen kan gezegd worden dat deze jongeren op meerdere 

terreinen signalen afgeven dat het niet zo goed gaat. Dat kan zijn in de vorm van overlast op 

straat, maar ook school- of werkuitval is een belangrijk signaal (beleidsbewerker Jeugd 

SDAN, 23/04/08).  

Niet alleen is de jeugd uit de achterstandswijk vatbaar voor een ongelukkige jeugd en 

probleemgedrag door de risicovolle omgeving, uit onderzoek is gebleken dat in Amsterdam 

30% van de kinderen in achterstandswijken overgewicht heeft. (Nederlands Instituut voor 

Sport en Bewegen). Dat dit percentage zo hoog is, is niet verrassend aangezien verschillen 

in gezondheid vaak te maken hebben met het opleidingsniveau, en ouders in 

achterstandswijken over het algemeen laag opgeleid zijn. Het blijkt dat mensen met een lage 

opleiding hun gezondheid in het algemeen als minder goed ervaren en ze een leefstijl 

vertonen die tegenwoordig als ongezond wordt getypeerd. Zo hebben ze vaker overgewicht 

en doen minder aan sportbeoefening. Bij een laag opleidingsniveau neemt het percentage 

kinderen met overgewicht dus toe (Projectgroep Overgewicht: Beukers, A. et al. 2005). In de 

achterstandswijk is er sprake van een ongezonde leefstijl en bewegingsarmoede, zo erg dat 

op sommige plaatsen in achterstandswijken slechts drie procent van de jeugd de norm haalt 

van een uur beweging per dag (Convenant overgewicht 2008).  

Dat het niet zo goed gaat met de jeugd in achterstandswijken, wordt ook geweten aan 

het feit dat de concentratie allochtonen hoog is. De participatie en positie van de allochtone 

jongeren in de Nederlands samenleving is relatief slecht te noemen. Hun schoolloopbaan is 

vaak niet succesvol en op de arbeidsmarkt worden ze vaak geconfronteerd met grote 

problemen zoals te late of afgebroken opleidingen, langdurige werkloosheid, geen of geringe 

doorstroming naar hogere functies, tijdelijke banen, discriminatie, enzovoorts (Sanches 

1997). Als allochtone kinderen opgroeien in etnisch gesegregeerde wijken en op zwarte 

scholen naar school gaan, is dit niet goed voor het zelfbeeld en de kansen die zij hebben, 

maar ook voor de maatschappelijke cohesie is segregatie nadelig (Bovens, Trappenburg 

2004).  

 

2.3 Uitvoerders van het beleid: de overheid en civil society 

Binnen het onderzoek zijn er verschillende instanties die zich bekommeren om de jeugd 

zoals die is beschreven in bovenstaande paragraaf. Ten eerste is de overheid degene die 

bepaalt dat er geld beschikbaar moet zijn voor bepaalde projecten in het kader van buurt- en 

talentontwikkeling. Deze zet de grote lijnen uit voor het behalen van de beleidsdoelen zoals 
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een „leefbare buurt‟, „betrokkenheid van bewoners‟ en „talentontwikkeling‟. Het 

„beleidsinstrument‟, de welzijnsorganisaties zoals TOS en Kansweb, doet de daadwerkelijke 

interventies om de beleidsdoelen te behalen. Deze organisaties zijn zichtbaar bezig met het 

geven van zorg en kansen. Maar er zijn niet alleen externe partijen, ook lokalen zoals de 

school of actieve bewoners zetten zich in voor de ontwikkeling van de buurt. Alle partijen 

naast de overheid kunnen onder één term genoemd worden: het maatschappelijk 

middenveld of de civil society. Deze verzamelterm is nauw verbonden met het idee van de 

nationale staat en verwijst naar maatschappelijke initiatieven en bijbehorende organisaties. 

Van oudsher hebben mensen zich verenigd om zich in te zetten voor maatschappelijke 

veranderingen. Aanvankelijk gaf het begrip civil society meer aandacht aan de relaties 

tussen individuele burgers en groepen burgers en aan discussie en machtsvorming van 

onderop. Ook ging het begrip verwijzen naar de intermediaire rollen tussen individuen en 

overheid. Tegenwoordig is het gebruik van het begrip divers (Dekker 2004). Het kan nu gaan 

om verenigingen, kerken, milieuorganisaties, werknemersbonden, kinderen op straat en de 

media (Kallick 1996), oftewel organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke belangen. 

De invloed van deze en de aandacht voor de civil society is enorm toegenomen. Een 

voordeel hiervan is dat door het erkennen van de civil society het beleid nu naar buiten gaat, 

naar de gemeenschap zelf, waar mensen leven (Kallick 1996). Dit kan ook wel de 

verschuiving van government naar governance genoemd worden, ofwel een verschuiving 

van een groot deel van de macht naar maatschappelijke partijen. Maatschappelijke partijen 

zijn namelijk onvermijdelijk autonoom geworden, en moeten als empowered beschouwd 

worden, terwijl maatschappelijke regulering en ordening behouden blijft. Bij het empoweren 

van allerlei organisaties, is er sprake van zelfregulering en is de taak van de overheid niet 

langer het strikt sturen, maar is het een zaak van garanderen van spelregels, bijvoorbeeld 

rondom verslaglegging (Noordegraaf 2004). In zijn betoog voor het nut van civil society geeft 

Kallick (1996) aan dat zij het sterkste mechanisme is om gedrag te veranderen in 

tegenstelling tot wetgeving. Wetgeving is namelijk niet tastbaar, is niet in staat met mensen 

in dialoog te gaan, om echt contact te maken en medeleven te tonen terwijl sociale 

veranderingen vaak tot stand komen door het laten zien en ervaren van normen en waarden 

zodat ze geïnternaliseerd kunnen worden. Bovendien geeft Kallick aan dat de civil society 

innoverend is, dat nieuwe denkbeelden, theorieën en dergelijk vaak uit die hoek komen.  

 

2.4 Betekenisgeving aan beleid 

Hét centrale begrip in deze scriptie is het toekennen van betekenis. Bij de theoretische 

uitwerking van dit begrip is vooral gebruik gemaakt van het werk van Weick (1995) en 

werken die hier (gedeeltelijk) op voortbouwen zoals (Yanow 1996). Betekenisgeving wordt 
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verstaan als het proces waarin mensen gebeurtenissen en omstandigheden omzetten in een 

situatie die in expliciete woorden begrepen kan worden. Deze betekenissen die mensen aan 

gebeurtenissen geven, construeren een werkelijkheid in ons hoofd en zijn leidend voor ons 

handelen. Het is een proces dat nooit stopt en vindt basis in zowel het individu, als  in 

interactie tussen mensen. Weick benadrukt dat betekenisgeving niet hetzelfde is als 

interpreteren, welke twee termen vaak als synoniem gebruikt worden. Interpretatie maakt 

namelijk deel uit het proces van betekenisgeving: interpretatie is het vertalen van bepaalde 

situaties of teksten, terwijl betekenisgeving ook het autoriseren ervan inhoudt, dus hoe 

werkelijkheden geconstrueerd worden. Werkelijkheden worden handelend geconstrueerd. 

Dat betekent dat er ook anderen bij betrokken zijn, want handelen doen we samen. Zo 

ontstaat er een gedeelde werkelijkheid waarbij iedereen zijn eigen accenten legt en elkaars 

werkelijkheid blijft beïnvloeden: we zijn in interactie met elkaar over de ambiguïteit in feiten 

en gebeurtenissen, de onderlinge relaties en de normen en de waarden die ermee samen 

hangen.  

Wij maken dus constant interpretaties van betekenissen die door anderen worden 

gecreëerd, we brengen ze over en praten erover. Ook al ons handelen komt voort uit 

intenties en uit interpretaties van de „werkelijkheid‟: zaken, gebeurtenissen en andermans 

handelen/gedragen. Dit betekent dan ook dat beleid menselijk is, en dat mensen hun eigen 

betekenis geven aan beleid. Yanow maakt in haar boek How does a policy mean (Yanow 

1996) duidelijk dat het bij beleidsanalyse niet alleen belangrijk is om te achterhalen wat 

beleid betekent, maar ook hoe het betekent. Het hoe kan allerlei kanten opgaan, omdat 

zowel beleid als de analyse ervan menselijk zijn omdat betekenissen die eraan gegeven 

worden altijd sociaal geconstrueerd zijn.  

Yanow legt uit dat beleid in artefacten verschijnt, die in symbolische relatie staan met de 

waarden, geloven en gevoelens waar het beleid voor staat. Artefacten zijn dingen zoals 

kleding, gedragspatronen, taal en geschreven teksten die door interactieprocessen 

(gezamenlijke cognitieve mechanismen) een symbolische waarde krijgen en binnen een 

bepaalde structuur het groepsgevoel kunnen versterken. Zo is de straattaal een artefact dat 

symbool staat voor de „kinderen van de straat‟ en bijdraagt aan het wij-zij gevoel.  

 Alle taal, objecten en gedragingen zij potentiële dragers van betekenis, die voor 

iedereen open staan tot interpretatie. Tegelijkertijd zijn het niet alleen betekenisdragers maar 

ook instrumenten om de betekenis tot stand te laten komen, of om nieuwe betekenissen te 

creëren. Zo kunnen spandoeken die worden opgehangen tijdens festiviteiten bedoeld zijn als 

symbool voor het trots zijn op Nieuwendam-Noord. Het is alleen nog maar de vraag of ze 

ook deze betekenis krijgen toegekend door de „lezer‟ van dit artefact.  
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Belangrijk om te benadrukken is dat werkelijkheidsconstructie bij betekenisgeving aan beleid 

onderdeel uitmaakt van groepsprocessen. Het beginpunt hiervan ligt in twee aannames: 

namelijk dat sociale realiteiten sociaal geconstrueerd zijn en dat onderzoekers zelf ook 

actoren zijn binnen het sociale proces van werkelijkheidsconstructie (Yanow 1995). 

Het is dit samen tot een werkelijkheidsbeeld komen dat in deze scriptie centraal staat. De 

onderzoeksplek is namelijk een sociale aangelegenheid, een organisatie, waar mensen 

(kinderen) tot een gedeelde werkelijkheid komen. Hoe komen betekenissen aan de 

interventies tot stand, hoe worden ze expliciet gemaakt in „concrete activiteiten‟, welke 

gezamenlijke waarden liggen daaraan ten grondslag en hoe wordt daarover 

gecommuniceerd?  
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3 Onderzoeksaanpak 

 

Nu we een introductie hebben gehad op de kernbegrippen in dit onderzoek, zal ik in dit 

hoofdstuk omschrijven met welk perspectief ik het onderzoek ben ingegaan, op welke manier 

de data is verzameld en hoe deze zijn geanalyseerd.  

 

3.1  Onderzoeksperspectief 

Het moge duidelijk zijn dat het in dit onderzoek gaat om betekenissen die worden toegekend 

aan een schoolplein en aan de interventies van het beleid hierop/omheen. Om zicht te 

krijgen op de manier waarop kinderen betekenissen toekennen aan interventies en een 

schoolplein, is gekozen voor de interpretatieve, kwalitatieve onderzoeksbenadering. Deze 

interpretatieve benadering kenmerkt zich door de inductieve benadering van de sociaal 

geconstrueerde werkelijkheid. De focus ligt hierbij op betekenisgeving, ideeën en praktijken 

(Alvesson, Deetz 2000). Specifieker gezegd focust de benadering zich op de manier waarop 

interventies „gelezen‟ worden, hoe het doel van deze worden ervaren, welke waarden, 

gevoelens en geloofssystemen daaraan ten grondslag liggen (Yanow 1996). Betekenissen 

en interpretaties die mensen geven aan gebeurtenissen gaan dus verscholen achter 

interacties, levenservaringen en individuele, institutionele en culturele geloofssystemen. De 

onderzoeker moet vanuit dit perspectief zijn onderzoekspopulatie dan ook zo dicht mogelijk 

bij de natuurlijke setting bestuderen en in die natuurlijke omgeving met ze in gesprek gaan. 

Interpretatief onderzoek gaat dus om het bestuderen van communicatie en gedrag in situ 

(Silverman 2005).  

De aanname dat mensen constant interpretaties maken en elkaar daarbij beïnvloeden, 

maakt het tegelijkertijd onmogelijk voor de onderzoeker om objectieve, neutrale observaties 

te doen, aangezien ervaringen, opleiding en dergelijke de „lens‟ of het „frame‟ bepalen 

waardoor iemand de wereld ziet en betekenis geeft aan het geobserveerde. De onderzoeker 

is dus zelf ook actor binnen het sociale proces van werkelijkheidsconstructie. Kennis is dan 

ook altijd contextspecifiek waar de onderzoeker een weg moet vinden door de ambiguïteit 

waarmee hij te maken krijgt. En in plaats van één mening, geven de overeenkomsten en 

verschillen in de betekenissen die worden toegekend een gefragmenteerd inzicht in een 

context. Daarin moeten patronen worden gevonden, waar in principe geen enkele 

belangrijker is dan de ander maar waar wel naar voren zal komen welke denkbeelden 

dominant zijn, en welke niet. De interpretatief onderzoeker probeert de sociale mechanismen 

van binnen uit te begrijpen. Zijn rol is hierin bepalend, hij moet namelijk een open discussie 

creëren tussen de leden van zijn onderzoekspopulatie over de ideeën die dominant zijn en 

ook de aandacht trekken naar meer verborgen aspecten (Alvesson, Deetz 2000). 
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3.2 Interactierituelen als groepsproces 

Om als onderzoeker gezamenlijke mechanismen in situ te observeren, is het van belang om 

te weten hoe zo‟n mechanisme werkt. Goffman (Goffman, Nijhoff 19XX) noemt gezamenlijke 

mechanismes „interactierituelen‟, waarbij alles draait om het creëren van een gezamenlijke 

focus. Volgens hem vindt een interactieritueel plaats als er sprake is van een situational 

copresence, dus wanneer mensen in het bijzijn zijn van anderen, ook al zijn ze nog in 

„ongefocuste interactie‟. Vervolgens verandert het in elkaars nabijheid zijn als vanzelf in een 

gefocuste interactie: er ontstaat een wederzijdse focus van aandacht die kan variëren in 

intensiteit en verplichting. Er is in zo‟n interactie sprake van een druk om de sociale 

solidariteit te behouden waardoor het ritueel stand kan houden. Collins (Collins 2004) zegt 

dat deze rituelen standhouden gedurende het moment wat minuten, uren, dagen of langer 

kan duren, want individuen gaan over van het ene interactieritueel op het andere. Deze 

aanname geeft ook meteen antwoord op de vraag hoe de maatschappij bij elkaar gehouden 

wordt, namelijk door het mechanisme van sociale rituelen die solidariteit binnen en tussen 

groepen creëert. Het gaat erom dat rituelen precies zo effectief worden uitgedragen, zodat 

het effect van de rituelen nog steeds vers in iemands hoofd zit ((Collins 2004). Het verschil in 

de ervaring van rituelen ligt aan de intensiteit: sommige groepen hebben meerdere bronnen 

of artefacten om wederzijdse solidariteit te creëren, andere minder. Zo kan een 

voetbaltoernooi intenser worden ervaren dan een door het stadsdeel georganiseerde 

schoonmaakactie. Door de hogere intensiteit zal het eerste ritueel eerder herhaald willen 

worden door de leden van de gemeenschap. 

Het centrale mechanisme van een interactieritueel beschrijft Collins als een chemisch 

proces. Gelegenheden waarbij er een hoge mate van wederzijdse focus is, een hoge 

intersubjectiviteit, is er ook een hogere mate van emotionele chemie. Hogere chemie is 

lichamelijke synchronisatie, wederzijdse stimulatie van ons zenuwstelsel, waardoor 

deelnemers meer energie krijgen, meer enthousiasme, zelfverzekerdheid (Collins 2004). Bij 

een mislukt ritueel stroomt alle energie als het ware weg en gaan de gedachtes van de 

deelnemers ergens anders heen, allemaal hun eigen kant op. Bij een mislukt ritueel kunnen 

deelnemers dus wel bij elkaar zitten, maar is er eigenlijk weinig wederzijdse focus. Daarbij is 

er ook een onderscheid tussen formele rituelen en natuurlijke rituelen. 

Binnen een groep kunnen er ook deelnemers zijn die meer privilege hebben binnen het 

ritueel waardoor ze iets dichter bij de kern staan. Een voorbeeld hiervan is de oudste jongen 

van een vriendengroepje die bepaalt welk spel er wordt gespeeld. Een ritueel heeft daarmee 

twee effecten: tussen de deelnemers aan het ritueel en buitenstaanders, en binnen het 

ritueel tussen leiders en volgers. 
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3.3 Dataverzameling 

Hoewel ik via de Richard Krajicek Foundation (SC RKF) bij de Amstelmeerschool terecht 

was gekomen en ik in eerste instantie onderzoek zou doen naar de interventiemogelijkheden 

op het schoolplein in het kader van het onderzoek naar playgrounds 1, stond ik neutraal en 

vrij onafhankelijk in het veld. Ik liep geen stage, noch bij de Amstelmeerschool, noch bij TOS, 

noch bij het SDAN. In de hoedanigheid van „geïnteresseerd onderzoeker‟ begon ik eind 

februari 2008 met mijn eerste participantobservaties op het schoolplein van de 

Amstelmeerschool waar ik tot begin mei te vinden was. Tijdens deze periode werd ik –vaak 

herkenbaar aan mijn groene leren jasje- een bekend gezicht op het schoolplein, maakte ik 

steeds meer contact met kinderen en jongerenwerkers en kenden de kinderen mij zelfs een 

bijnaam toe.  

 

De participantobservaties vormen vrijwel het belangrijkste deel van het onderzoek. Tijdens 

de participantobservaties zijn er ook diepte-interviews gehouden en informele gesprekken 

gevoerd met zowel kinderen, jongerenwerkers en beleidsmedewerkers. De geobserveerde 

praktijk van kinderen en jongerenwerkers is „open‟ benaderd om een zo compleet mogelijk 

empirisch beeld van de sociale interacties te krijgen. Vanuit deze verkennende fase zijn 

thema‟s naar voren gekomen waar steeds meer op gefocust werd, zonder echt een 

specifieke theorie vooraf opgesteld te hebben. Ik heb geprobeerd observatiegegevens te 

verzamelen uit elke beschikbare bron, om zo het risico te vermijden dat (geen) bijzondere 

significantie werd toegedicht aan aspecten waarvan achteraf zou kunnen blijken dat dit 

ongegrond was, en beantwoording van de hoofdvraag in de weg stond. Waar dus in 

kwantitatief onderzoek de theorie vooraf gaat aan de toetsing, geldt in dit onderzoek vooral 

dat empirie vooraf gaat: het is cyclisch of spiraalvormig onderzoek wat betekent dat de 

analyse vervlochten is met de dataverzameling en er steeds meer naar de kern toe gewerkt 

wordt. Hoewel op papier „dataverzameling‟ en „data-analyse‟ voornamelijk als twee aparte 

fasen behandeld worden, hebben de twee dan ook voor een groot deel tegelijkertijd 

plaatsgevonden. Tijdens het observeren geef je namelijk al betekenis, ga je terug naar de 

geobserveerde praktijk om aannames te toetsen, om ze daarna weer te herzien en weer 

verder te gaan met observaties.  

 

3.3.1 Onderzoekspopulatie 

Het onderzoek focust zich op de betekenissen die kinderen geven aan de interventies van 

het beleid, ofwel aan de georganiseerde activiteiten. Aangezien deze interventies op het 

                                                           

1
 Zie www.playgroundblog.nl voor meer informatie over SC RKF 

http://www.playgroundblog.nl/
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welzijn van de kansarme jeugd zich veelal concentreren rondom het schoolplein van de 

Amstelmeerschool en het de wens is van de brede school om het een buurtfunctie te geven, 

is dit schoolplein gekozen als onderzoeksplek. Het is een plek midden in de krachtwijk en 

een plek waar wel altijd kinderen te vinden zijn. Iedereen op het schoolplein is geobserveerd: 

kinderen, tieners, jongerenwerkers, ouders en voorbijgangers. Echter, de 

onderzoekspopulatie bestond voornamelijk uit jongens en meisjes die in de zeer nabije 

omgeving van het plein wonen in de leeftijd van zo‟n 4 tot 15 jaar. Ondanks 25% van de 

jeugd in Nieuwendam-Noord autochtoon is (Stadsdeel Amsterdam Noord 2007), waren de 

informanten nagenoeg allemaal van niet-Nederlands afkomst: het aantal autochtone 

kinderen gezien gedurende de observatieperiode is op één hand te tellen. De 

onderzoekspopulatie speelt vaak tot heel vaak buiten. Binnen de literatuur worden deze 

kinderen „pleiners‟ genoemd: kinderen met een lage sociaaleconomische status, 

voornamelijk allochtoon, die verder weinig andere activiteiten hebben en voor wie het 

spontane spel en de ontmoeting op straat de belangrijkste vorm van naschoolse 

tijdbesteding is. Binnenshuis is er voor deze kinderen vaak weinig ruimte (Karsten, Kuiper & 

Reubsaet 2001). Hiernaast is er ook oudere jeugd op het schoolplein geobserveerd, vrijwel 

allemaal jongens tot een jaar of twintig wederom van allochtone afkomst. Enkelen van deze 

oudere jongeren werken ook als kinderwerker bij TOS of Streetwise. De werkers van deze 

twee organisaties, samen met die van Kansweb, behoren ook tot de onderzoekspopulatie. 

Om betekenisgeving en groepsprocessen bij de kinderen in beeld te brengen, is 

voornamelijk geconcentreerd op participantobservaties. Welzijnswerkers zijn zowel 

geobserveerd als geïnterviewd, en de beleidsanalyse is voornamelijk gebaseerd op 

documenten. 

 

3.3.2 Participantobservatie 

Om de eerste twee typen informanten, de kinderen en welzijnswerkers, in beeld te brengen, 

hebben participantobservaties de meeste belangrijke rol gevormd. Het observeren dient om 

gedrag te identificeren en het gesprokene te verifiëren; door te participeren aan het leven op 

het schoolplein en in de buurt, raak je bekend met de informanten en krijg je van binnenuit 

toegang tot de „andere‟ wereld. Het is belangrijk om als onderzoeker een juiste balans te 

vinden tussen de rol als observant en participant, ofwel een balans tussen afstand nemen en 

deel uitmaken van de bestudeerde situatie. Door elke keer standaard na het observeren een 

observatieverslag te maken, kon ik weer afstand nemen van gevoelens die ik tijdens het 

participeren kreeg. Ook door niet te teveel en te snel te oordelen tijdens het participeren, 

hoefde mijn rol als participant niet bedreigend te zijn voor de informanten wat voor 

wederzijds vertrouwen zorgde en mij in de gelegenheid stelde ook kritische vragen te stellen.  
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Waar bij welzijnswerkers de observaties werden aangevuld met diepte-interviews, richtte ik 

me bij de jongere kinderen voornamelijk op gedrag en uitspraken, omdat deze zich niet 

bleken te lenen voor diepgaande interviews. Tijdens de observaties werd namelijk al snel 

duidelijk dat kinderen op het plein erg snel zijn afgeleid en praktisch nooit hebben nagedacht 

over de thematiek van het onderzoek. Korte gesprekken waren dan wel interessant, maar op 

het moment dat het te moeilijk werd, saai of irritant, viel de aandacht weg. Het feit dat de 

natuurlijke setting van een schoolplein vol met spelende kinderen ook niet tot concentreren 

aanzet, speelde samen met sterke groepsdynamiek een belangrijke rol in deze handicap. 

Bovendien kon meeschrijven tijdens gesprekken kinderen afschrikken wat er uiteindelijk voor 

zorgde dat ik mijn mp3speler in mij jaszak had die geluiden opnam, terwijl ik aan het 

participeren en observeren was. Het voordeel van deze geluidsopnamen was verder dat 

uitspraken getranscribeerd konden worden, en dat ik me beter kon richten op non-verbaal 

gedrag. 

De geluidsopnames leidden samen met mijn fieldnotes tot volledige etnografische teksten: 

de observatieverslagen. Waar de fieldnotes in het veld genoteerd waren, werden de 

observatieverslagen thuis achter het bureau geschreven in de vorm van beschrijvingen van 

mensen, situaties, reacties en handelingen. Deze beschrijvingen heb ik zo droog mogelijk 

opgeschreven zonder analyses en zo min mogelijk interpretaties. Dit is de data van de 

zogenaamde eerste orde: het empirisch materiaal waar nog geen enkel waardeoordeel aan 

gegeven is.  

Er zijn in totaal 27 observaties gedaan op verschillende tijdstippen variërend van ‟s ochtends 

vroeg tot ‟s avonds laat om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de alledaagse 

werkelijkheid rond het schoolplein van de Amstelmeerschool (zie bijlage).  

 

3.3.3 Diepte-interviews en vraaggesprekken 

Diepte-interviews zijn geschikt voor de „hoe en waarom‟-vragen. De observaties en 

bestaande literatuur zorgden voor het selecteren van topics, maar ook topics die informanten 

zelf aandroegen gaven focus voor de observaties. Hoewel de gesprekken een open en 

spontaan karakter hadden, zijn wel dezelfde topics de revue gepasseerd (zie bijlage). De 

besproken topics waren gericht op de betekenissen die kinderen en jongerenwerkers geven 

aan de wijk, de mensen en de activiteiten in Nieuwendam (interventies van beleid). 

Ter aanvulling op de observaties heb ik vele informele vraaggesprekken gevoerd en heb ik 

met vier oudere kinderen (in de leeftijd van 12 – 15 jaar) een diepte-interview gehouden. 

Oudere kinderen bleken beter geschikt om een gesprek vol te houden, al was de 

concentratie niet de hele tijd even sterk. De informele vraaggesprekken, die deel uitmaakten 

van de observaties, dienden ook voor het achterhalen van het „hoe en waarom‟. Hierbij zijn 
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zoveel mogelijk kinderen benaderd die op het schoolplein aanwezig waren. Terwijl ze even 

aan de kant zaten of naast me kwamen zitten of zelfs tijdens het „balletje trappen‟ kon ik 

vragen stellen die betrekking hadden op de manier waarop kinderen betekenis geven aan 

hun buurt en de activiteiten die er georganiseerd worden.  

Hiernaast heb ik vraaggesprekken en interviews gehouden met zes medewerkers van TOS, 

Kansweb en Streetwise waaronder drie die ook zelf in Nieuwendam-Noord wonen. Deze drie 

gaven ook informatie over het verschil tussen vroeger en nu. De interviews vonden 

voornamelijk plaats op de schoolpleinen tijdens of vlak voor het werk. Ook de teamleiders 

van de drie welzijnsorganisaties rond de Amstelmeerschool heb ik diepte-interviews 

afgenomen. Verder is de adjunct van de Amstelmeerschool bevraagd evenals een 

beleidsmedewerker Jeugd van het SDAN. De gesprekken duurden gemiddeld tussen de 

dertig minuten en een uur.  

 

3.3.4 Documentanalyse 

Om het beleid in beeld te brengen, heb ik mij voornamelijk op de beleidsstukken gefocust, 

zoals vergaderstukken en rapporten. Ik ben mij ervan bewust dat dit slechts formele stukken 

zijn, dingen die zich „op het podium‟ (Siebers, Verweel & Ruijter 2002) afspelen en dat door 

complexiteit het niet deze formele stukken zijn, maar de processen die de inhoud produceren 

(Bruijn, Heuvelhof & Veld, R. in 't 2002). Formaliteiten op papier zijn dus vaak niet praktijk, 

maar we mogen wel aannemen dat overheidshandelen er op gebaseerd is. Bovendien zijn 

dit de teksten, de artefacten, die naar het volk gecommuniceerd worden en het is de kern 

van het onderzoek hoe dit beleid, dan wel in de uitvoerende vorm, „gelezen‟ wordt door 

verschillende doelgroepen. Ter aanvulling is er een beleidsmedewerker Jeugd geïnterviewd 

van het SDAN.  

 

3.4 Analyse 

De analysestap, die ook tijdens het observeren werd genomen, was het zoeken naar 

patronen door de teksten te coderen en te structureren. Deze stap leidde tot data van de 

zogenaamde tweede orde. Eerst zijn de observatieverslagen en transcripten uiteengerafeld 

om vervolgens alle stukjes tekst met elkaar te vergelijken en ze onder labels te plaatsen 

(Boeije 2005). Veel van deze verschillende labels, de thema‟s dus, wezen zich vanzelf 

doordat informanten ook zelf aangaven wat hen bezig houdt, maar de uiteindelijke keuze en 

indeling van de labels berustte op mijn eigen interpretatie. Bij de analyse van de data is sterk 

gelet op patronen en overeenkomsten tussen de gevonden gegevens. Zo zou het 

bijvoorbeeld kunnen zijn dat kinderen van mening zijn dat mensen zich bemoeien met hen. 

Dergelijke patronen kunnen een onderbouwing vormen voor het doen van uitspraken 
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hierover. Maar het zijn niet alleen patronen en overeenkomsten die iets zeggen over een 

bepaald onderwerp. Variaties vertellen veel over betekenissen die mensen toekennen aan 

de manier waarop dingen gaan in Nieuwendam-Noord. In dit onderzoek is de aandacht dan 

ook gericht op zowel overeenkomsten als op verschillen en op het onuitgesproken woord, 

het gedrag. 

 

3.5 Belang van het type onderzoek 

Deze scriptie heeft in eerste instantie niet de bedoeling generaliseerbaar te zijn, maar 

context specifiek. Bij de observaties is wel gelet op iedereen die zich op het schoolplein 

bevond en bij de selectie van geïnterviewde personen is ook geprobeerd een zo goed 

mogelijke spreiding te bewerkstelligen van „het type kind‟ dat er te vinden was: jongens en 

meisjes, jong en oud. De resultaten zullen interessant zijn voor beleidsmakers en voor het 

maatschappelijk middenveld in Nieuwendam-Noord, omdat ze een ander inzicht zullen 

geven dan alleen „cijfertjes‟ of de manier waarop volwassenen denken over de wijk. Hoewel 

de gegenereerde kennis specifiek voor Nieuwendam-Noord zal zijn, zal het wel thema‟s 

raken die op macroniveau spelen. Het gaat hier namelijk om een casestudy van de 

uitvoering van het beleid in aandachtswijken wat op het moment van schrijven een actuele 

publieke discussie is. Waar het in de politiek draait om het behalen van doelstellingen zoals 

„de duurzame samenleving‟, wordt er in dit onderzoek op kwalitatieve wijze gekeken in 

hoeverre er al effecten waarneembaar zijn en in hoeverre kinderen uit de aandachtswijk ook 

echt behoefte hebben aan zorg en opvang.  
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4 Investeren in de jeugd 

 

Er zijn veel rapporten en teksten uitgegeven die betrekking hebben op de jeugd in 

Amsterdam en Amsterdam-Noord waarin vaak een optimistisch uitgangspunt wordt 

benadrukt, maar waarin ook veel aandacht gaat naar de omstandigheden die niet gaan zoals 

gewenst. Zo worden in het Bestuursakkoord Stad en Stadsdelen 2006-2010 (Gemeente 

Amsterdam 2006) acht urgente politieke ambities gepresenteerd waarin de jeugd centraal 

staat. Deze gedachte van „de jeugd centraal‟ loopt dan ook als een rode draad door het 

beleid van alle stadsdelen. In de inleiding is al een beknopte beschrijving gegeven van de 

beleidsontwikkelingen in de wijk Nieuwendam-Noord; in dit hoofdstuk zal ik het jeugdbeleid 

van de stad Amsterdam en het SDAN nader omschrijven en zal ik antwoord geven op de 

eerste twee deelvragen, namelijk welke sturing er wordt geboden vanuit het beleid en wat de 

belangrijkste welzijnsorganisaties precies doen in Nieuwendam-Noord om de beleidsdoelen 

te behalen.  

 

4.1 Op stedelijk niveau 

Met de gedachte „de jeugd centraal‟, ontstond er op stedelijk niveau behoefte aan een 

samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen in het onderwijs- en jeugdbeleid, te 

weten de centrale stad en stadsdelen, onderwijs, jeugdzorg, welzijnsinstellingen en politie en 

justitie. Deze samenwerking is tot stand gekomen en heeft geresulteerd in het beleidsplan 

Jong Amsterdam. De strekking van dit beleidsplan is dat alle kinderen en jongeren de 

mogelijkheden behoren te krijgen hun talenten te kunnen ontwikkelen en het is de taak van 

Jong Amsterdam om die mogelijkheden en voorwaarden daarvoor te scheppen. Het gaat al 

goed, maar er zijn nog te veel jongeren die met problemen te maken hebben, waar ze niet 

altijd op eigen kracht uitkomen (Jong Amsterdam 2006). Aanwijzingen daarvoor ziet Jong 

Amsterdam in de cijfers van schooluitval en het beroep op jeugdzorg. De oorzaak van deze 

verontrustende getallen wordt gezocht in financiële redenen, leerachterstanden en 

ongunstige uitgangsposities die gepaard gaan met verruwde omgangsvormen, toenemende 

overlast en onveiligheid op straat, op en rond de school en andere voorzieningen waar 

sociale contacten worden opgedaan. Tolerantie en sociale cohesie liggen onder druk. Omdat 

„het beter moet‟, wordt er ingezet op zes speerpunten:  

1. Succesvolle schoolloopbaan 

2. Brede (talent)ontwikkeling 

3. Sluitende aanpak zorg 

4. Jong Burgerschap 

5. Van onderwijs naar arbeidsmarkt 
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6. Uitdagende leer-, leef- en woonomgeving 

Talentontwikkeling is hét sleutelwoord van het jeugdbeleid. Er moet oog zijn voor de 

kwaliteiten en interesses van kinderen en jongeren. Situaties waarin het mis gaat of dreigt te 

gaan in de talentontwikkeling vormen de aanknopingspunten voor signaleren, ondersteunen 

en zo nodig ingrijpen. Het investeren in preventie past mooi in deze lijn, aangezien het 

benutten van krachten en talenten al preventief op zichzelf is. Het naar school gaan en/of 

werken van jongeren heeft namelijk een gunstig effect op de veiligheid en voorkomt een 

beroep op zorg.  

 

4.2 Op stadsdeelniveau 

Ook het College van Bestuur van het SDAN heeft zich gebogen over de positie van de jeugd. 

In haar programma-akkoord Sociaal en Slagvaardig (2006-2010) (Stadsdeel Amsterdam 

Noord 2006) heeft zij de jeugd op de eerste plaats gezet. Volgens dit akkoord is de 

jeugdwerkloosheid onder allochtonen en schoolverzuim in Noord nog hoog, zijn er veel 

mensen die een beroep doen op schuldhulpverlening en is er nog veel armoede. Het SDAN 

wil sociaal stevig investeren. Er wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen allochtonen 

en autochtonen, want het gaat om het respecteren van diversiteit en het creëren van sociale 

samenhang.  

 

Het rapport Jong Noord gaat specifiek in op alle ambities op jeugdbeleid in Amsterdam 

Noord, en beschrijft de manier waarop ze behaald moeten worden, welke inspanningen 

daarvoor nodig zijn en welke resultaten er worden verwacht. De centrale vraag van het 

rapport Wat is er nodig voor het opvoeden en opgroeien van de kinderen in Noord is leidend 

voor de zes speerpunten die zijn overgenomen uit het programma Jong Amsterdam 

(Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam-Noord 2007). 

De speerpunten zijn gericht op het benutten van kansen en op tijdig ingrijpen waar dat nodig 

is. De plekken waar dit gebeurt zijn op school, bij de vereniging, op straat, waar de jeugd 

elkaar ontmoet. In het rapport JONG Noord worden niet alleen allochtonen en autochtonen 

als gelijk gezien zoals in het programma-akkoord, maar er wordt in beginsel ook geen 

onderscheid gemaakt tussen „gewone jongeren‟ en risicojongeren. Wel gaat er speciale 

aandacht naar kinderen die het risico lopen op een minder gelukkige jeugd. De nadruk ligt op 

een positieve benadering. De betrokkenheid en participatie van ouders en jongeren van is 

dan ook van cruciaal belang. Dit laatste omdat het SDAN uit gaat van de kracht van 

bewoners en ziet ondersteuning niet als vanzelfsprekendheid op voorhand. Krachten zitten 

dus in de burger zelf, maar ook bij het onderwijs, welzijn en jeugdzorg. Het is dan ook de 

bedoeling dat al deze krachten zich bundelen.  
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In het kader van brede (talent)ontwikkeling investeert het SDAN in de brede school, de 

verlengde schooldag, in een groot activiteitenpakket op het gebied van sport met meer 

sturing op samenhang en veiligheid in de wijken, in cultuureducatie en in vernieuwing in het 

aanbod van tiener- en jongerenwerk. Activiteiten van bijvoorbeeld TOS moeten in het kader 

van Jong Burgerschap ook bijdragen aan de sociale competenties van jongeren en aan de 

veiligheid voor de jeugd.  

Resultaten die hiermee behaald moeten worden, zijn een vermindering van het aantal 

kinderen met overgewicht, toename van gebruik van cultuurvoorzieningen en een toename 

van deelname aan activiteiten in jeugd- en jongerencentra. Ook wil het SDAN een afname 

zien in het aantal problematische jeugdgroepen. Het percentage afname dat het SDAN met 

de inspanningen beoogt, is niet gering: in 2010 moeten er 50% minder problematische 

jeugdgroepen zijn, en 80% licht criminele jeugdigen stromen niet door naar de harde kern. 

Verder wil dat in 2010 alle jongerenwerkers een training hebben gehad in het signaleren van 

radicalisering.  

 

4.3 Samenwerkende partijen 

Een sterke kant van Noord wordt de samenwerking met lokale partners op onderwijs- en 

jeugdbeleid genoemd (Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam-Noord 2007). In het 

geval van Nieuwendam-Noord wordt deze goede samenwerking in een interview met Alex 

Bakker, adjunct van de Amstelmeerschool, erkend: 

 

Interviewer (IR) (…) ik weet niet in hoeverre jullie contact hebben met het stadsdeel? 

Interviewee (IE) Ja die weten hoe betrokken wij zijn met de buurt, en die weten van ons 

initiatief en die weten onze instelling en visie erop. Dus daar krijgen wij 

waardering voor van het stadsdeel over het algemeen. 

IR:    Zij laten jullie wel vrij in wat jullie doen? 

IE: Eh ja. Ja. Ze komen ook vaak zelfs bij ons vragen hoe wij erover 

denken, wat wij ervan vinden en hoe we dat moeten doen, dus we zijn 

ook een serieuze gesprekspartner erin. 

Het bestuur van de Amstelmeerschool vindt het belangrijk autonomie te houden, en voelt 

zich daarin gerespecteerd. Zo heeft de Amstelmeerschool aan de wieg gestaan van VIG 

(Vroegtijdige Interventie Gezinnen) in Nieuwendam-Noord om een goede aanpak van de 

zogenaamde multi-problematiek gezinnen te kunnen bieden en is dit project opgepakt door 

het SDAN (interview Alex Bakker). Kallicks (Kallick 1996) conclusie dat innoverende ideeën 

vaak uit de civil society komen, en dat de overheid daarvoor de ruimte moet geven, wordt 

hier dus bevestigd. 
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Iets minder lokaal, in die zin dat ze van buitenaf zijn ingeschakeld maar wel „in het veld 

staan‟, zijn de welzijnsorganisaties. Rond de Amstelmeerschool zijn er drie organisaties die 

structureel door het SDAN gefinancierd worden: Thuis Op Straat, Streetwise en Kansweb, 

ieder met een eigen accent op de activiteiten die ze aanbieden. Het SDAN wil niet alleen 

goed samenwerken met de partijen, maar bevordert ook een samenwerking tussen deze 

partijen in het kader van het leefbaar maken van de buurt. Zo zijn er ook gezamenlijke regels 

opgesteld, de leefregels. Deze regels zijn opgesteld binnen het straatetiquette-project dat 

geleid wordt door de huismeesters van de woningbouwcorporaties. De leefregels vormen 

een instrument waarmee je andere mensen op hun afwijkende gedrag kunt aanspreken 

(Bestuursdienst Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Noord 2005). De leefregels 

zijn als volgt: We zorgen voor elkaar; Iedereen hoort erbij; We zorgen voor onze omgeving; 

We beheersen onszelf. 

Tegenwoordig is het de bedoeling dat elke jeugdwerker deze regels op zijn of haar kleding 

draagt (Najate Machou, 23/04/08). Wel draagt de jeugdwerker deze regels op zijn eigen 

manier uit. Zo sprak Gracia Lobrecht van Kansweb ze niet expliciet uit, maar sprak elke keer 

aan het begin van een activiteit af wat de kinderen gingen doen, en waar ze zich aan 

moesten houden. “Niet bekvechten, niet schreeuwen en dergelijke” (25/04/08). Hieronder zal 

ik een omschrijving geven van de in dit onderzoek centraal staande organisaties en 

activiteiten die ze aanbieden.  

 

4.3.1 Thuis Op Straat 

De grootste uitdaging van Thuis Op Straat (TOS) is de straat en de wijk teruggeven aan 

iedereen die daar recht op heeft. Jong en oud. Om dit te bereiken, werkt TOS in de wijk aan 

veiligheid, aanspreekbaarheid op gedrag en een positief, vriendelijk en fatsoenlijk 

speelklimaat. Een ontspannen klimaat waar positief gedrag wordt beloond en negatief 

gedrag wordt aangepakt. Ook organiseert TOS activiteiten voor en met bewoners, kinderen 

en jongeren, maar ook door samen te werken met politie, opbouwwerk, middenstand, enz. 

(Thuis Op Straat). Het accent legt TOS voor de kinderen op plezier, wat als preventie dient 

en veiligheid tot stand brengt.  

TOS Nieuwendam heeft het „kantoor‟ in de Amstelmeerschool met een eigen deur aan het 

schoolplein. Dit is de plek waar de jongerenwerkers zich verzamelen, waar ze plannen 

bespreken en evaluaties doen. TOS werkt niet alleen op het schoolplein van de 

Amstelmeerschool, maar ook op Corverbos en de Naardermeerstraat die beide op vijf 

minuten loopafstand liggen. Ze brengen speelmateriaal mee dat de kinderen kunnen lenen 

zoals tennisrackets en ballen. TOS organiseert ook uitstapjes naar plekken buiten de wijk. 

Tijdens de observatieperiode is wel vaker geconstateerd dat de kinderen „weg‟ waren, wat 
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volgens achtergebleven kinderen betekende dat TOS de kinderen had meegenomen, 

bijvoorbeeld naar een ander park om hutten te bouwen, of naar het spookhuis. Er werken 

allerlei typen mensen bij TOS Nieuwendam, voornamelijk bijbaners en stagiaires. Het is een 

mix van jongeren (MBO en HBO) die zowel in Nieuwendam wonen als ergens anders. Er is 

één „voorvrouw‟ en één fulltime medewerker. De laatstgenoemde heeft een ID-baan2 en is 

zelf ook woonachtig in Nieuwendam-Noord. Op de Amstelmeerschool is TOS op maandag, 

woensdag en zondag. De andere dagen is TOS op de andere pleinen te vinden.  

 

4.3.2 Streetwise 

Streetwise is een straatsportproject van sportmanagementbureau SCIANDRI dat in juli 2007 

van start is gegaan en zich in eerste instantie richt op kinderen van 8 tot 13 jaar en jeugd van 

14 tot 23 jaar. Dat het een straatsportproject is, geeft al duidelijk aan dat de nadruk ligt op 

het sporten. “Het is een nuttige sportiviteitbesteding voor die kinderen na school,” aldus 

aanvoerder Clayd (interview, 17 april 2008). De aanpak is erop gericht aandacht aan de 

jongeren te geven en daarbij duidelijk en consequent te zijn. De teams scheppen zo 

vertrouwen en kunnen daardoor ook opvoedkundig werken. Belangrijk is dat de kinderen 

weten dat het Streetwiseteam er voor ze is. Streetwise richt zich op de positieve kanten en 

kwaliteiten van de jongeren en niet op wat niet goed gaat (Gemeente Amsterdam, Stadsdeel 

Amsterdam-Noord). Centraal staat hierbij „talentontwikkeling‟. Het doel is de moeilijkste 

kinderen, tieners en jongeren uit te dagen om mee te doen aan de sportactiviteiten waar ze 

enthousiast over zijn. Eén van de middelen daarvoor is het selecteren van talenten uit de 

groep die als assistent sportleider kunnen meewerken om de activiteiten te begeleiden. Dit 

onder het motto “geef de jongeren verantwoording in hun eigen buurt”. Streetwise is niet 

alleen in Nieuwendam werkzaam, maar op meerdere plekken in Amsterdam Noord, zoals 

Molenwijk en de Hoekschewaardweg. Daarom rijden ze ook rond met de bus waar al het 

materiaal in zit. Streetwise kent een binnen- en buitenprogramma. ‟s Winters wordt er 

gebruikt gemaakt van de gymzaal van de Amstelmeerschool, en ‟s zomers is Streetwise op 

vrijdag te vinden op Corverbos. Streetwise is buiten herkenbaar aan het grote zeil dat wordt 

gespannen wanneer er activiteiten zijn. Bovendien geeft Streetwise elke maand de 

Sportograaf uit, een nieuwsblaadje waarin staat wat de kinderen hebben gedaan en nog 

gaan doen. Er staan puzzeltjes in en fotoreportages. Op die manier probeert Streetwise ook 

ouders betrokken te maken en te informeren. Bij Streetwise werken twee fulltimers, tevens 

                                                           

2
 Het besluit Instroom-Doorstroombanen (ID) is een van de instrumenten om langdurige werkloosheid terug te 

dringen. Personen in de bijstand die langer dan één jaar werkloos zijn, vormen de belangrijkste doelgroep. ID-
banen zijn gesubsidieerde banen in de collectieve sector, zoals stadswacht, tramcontroleur of klassenassistent. 
De uitstroom uit ID-banen naar niet-gesubsidieerde arbeidsplaatsen valt tegen. De regeling wordt daarom 
afgebouwd. (Bron: CBS) 
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aanvoerders waarvan er één zelf in Nieuwendam-Noord woont. De rest van de sportwerkers 

zijn bijbaners en stagiaires.  

 

4.3.3 Kansweb 

Kansweb, met als ondertitel „organisatie voor maatschappelijke ontwikkeling en vrije tijd‟ is 

onderdeel van Combiwel groep en is sinds 2006 actief in en rond de Amstelmeerschool. Het 

grote verschil met de andere twee partijen is dat Kanweb van oudsher voor het reilen en 

zeilen van de buurthuizen in Nieuwendam zorgt. Toen het buurthuis De Gouwe verhuisde 

naar de andere kant van de wijk met als gevolg dat kinderen de IJdoornweg moesten 

oversteken, ontstond er vraag naar activiteiten dichter bij huis (interview Gracia Lobrecht, 25 

april 2008). Nu organiseert Kansweb het hele jaar door in de Amstelmeerschool de jongens- 

en meidenclub, de knutselclub en zaalvoetbal op maandag, woensdag en donderdag. Er 

wordt daarbij gebruik gemaakt van de huiskamer, het therapielokaal en de gymzaal van de 

school. Met warm weer nemen de begeleiders de kinderen naar buiten, maar het 

zwaartepunt ligt binnen. Naast deze bezigheden verzorgt Kansweb (gefuseerd met 

Combiwelgroep) de naschoolse opvang in het bijgebouw op het schoolplein. Deze twee 

staan los van elkaar.  

Bij de activiteiten staat vrije tijd voorop, kinderen komen puur om plezier te hebben. “Wat 

extra is, is mooi meegenomen.” (Gracia Lobrecht, 25 april 2008). Het bijdragen aan ´het 

verbeteren van de mens´ wordt door de sociaal cultureel werkers dus als een secundair doel 

gezien. De kinderen worden voornamelijk begeleid door stagiaires die onder leiding staan 

van een coördinator.  
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5 Een schone buurt 

 

In het vorige hoofdstuk wordt aangegeven dat samenwerking tussen verschillende instanties 

in de buurt wordt gestimuleerd, veelal in het kader van de leefbaarheid van de buurt. Dat 

kinderen na drieën worden opgevangen, voorkomt doelloos gehang en overlast op straat, 

maar is natuurlijk niet genoeg om een leefbare buurt te creëren. In dit hoofdstuk staat een 

van de andere zichtbare problemen in de wijk centraal waartegen alle ´leefbaarheidpartijen´ 

zich inzetten en die als volgt omschreven kan worden:  

“Deze buurt krijg je niet schoon” (Alex Bakker, 17/04/08). 

 

5.1 Verschillende schoonmaakinterventies 

In Nieuwendam-Noord ligt er relatief veel zwerfvuil op straat en ook vuilniszakken zijn overal 

op straat en in de bosjes te vinden. De 149 vuilniszakken vol met zwerfafval die tijdens de 

grote schoonmaakactie in een paar uur waren binnen gehaald, getuigen hiervan. Uit 

meerdere hoeken hoor je er klachten over. Zoals ook in de Wijkaanpak wordt beschreven, 

wil het SDAN dat de bewoners gelukkig zijn in hun huis en buurt. Daarvoor moet gestreefd 

worden naar een veilige en schone buurt. Er zijn dan ook veel organisaties die zich bezig 

houden met het schoon houden van de buurt en zijn er meerdere interventieprojecten die 

zich zowel op volwassenen als op kinderen richten.  

 

Eén van de interventies is het container adoptieproject. Mensen kunnen een container 

adopteren en ervoor zorgen dat het schoon blijft om de container heen. Als er vuilniszakken 

omheen liggen, dan wordt deze persoon geacht de reinigingsdienst te bellen die de troep 

komt ophalen. De effecten hiervan zijn niet zoals gewenst. “De bewoners worden gek want 

elke keer als ze hun rug omdraaien, is het alweer vies”, aldus de huismeester van 

woningbouwcorporatie Rochdale. De tijdens de observatieperiode gesproken buurtbewoners 

en professionals, maar ook het SDAN zijn het erover eens dat kinderen een grote oorzaak 

zijn van het zwerfvuil en dat het de rol van de opvoeder is om de kinderen het „juiste‟ gedrag 

aan te leren wat betreft het schoonhouden van de straat. Echter, het beeld is dat ouders 

hiertoe niet in staat zijn omdat ze zelf ook het slechte voorbeeld geven. Om de kinderen toch 

iets bij te brengen op dit gebied is het Zakgeldproject in het leven geroepen door het SDAN 

en de woningbouwcorporaties. Kinderen van de Amstelmeerschool kunnen voor een 

zakcentje elke woensdag de buurt rondgaan met papierprikkers en vuilniszakken. Er is een 

coördinator van KansWeb, en ook TOS helpt mee het project uit te voeren. Het idee is dat op 

deze manier de buurt wordt schoongehouden, en kinderen hier ook nog eens beloond voor 
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worden. Zo moeten kinderen bewust worden van het afval op straat, en betrokken raken bij 

het leefbaar houden van de buurt. 

Een andere interventie gericht op het netjes houden van de straat is de schoonmaakactie die 

wordt georganiseerd door Thuis in de Buurt. De partijen die in ieder geval deel uitmaken van 

het initiatief Thuis in de Buurt zijn: TOS, SPIN, KansWeb, Stadsdeelwerken, Opbouwwerk 

Noord, Buurtbreed Markengouw, de Berkelier, de Amstelmeerschool, Ymere, het Oosten, De 

aanjaagster, Rochdale en de milieupolitie. Tijdens de observatieperiode zijn er twee 

schoonmaakacties gehouden die niet alleen op kinderen gericht waren maar op alle 

buurtbewoners: één op 5 maart en één op 19 maart 2008, waarvan de tweede actie groter 

aangepakt was, namelijk met lekkernijen en spelletjes op het schoolplein van de 

Amstelmeerschool achteraf. Met roze flyers is bekendheid gemaakt en geprobeerd zoveel 

mogelijk mensen op te trommelen om mee te doen aan de schoonmaakactie:  

 

Schoonmaakactie! 

Ook zo‟n genoeg van een vieze buurt? 

Daar kunnen wij samen wat aan doen. 

Een betere buurt begint ten slotte bij jezelf 

 

Vervolgens wordt op het papier aangegeven op welke drie plekken in de buurt een 

schoonmaakstart wordt gemaakt, waaronder op het schoolplein van de Amstelmeerschool. 

Een andere interessante toevoeging op het papier waaruit blijkt dat de schoonmaakactie niet 

alleen op kinderen gericht was, is het volgende: 

 

Dus ouders: neem je kinderen mee. 

Kinderen: neem je ouders mee. 

Heb je geen kinderen? Neem de buren mee! 

 

De schrijver van de flyer probeert ook mensen te lokken door aan te geven dat er een 

grootse afsluiting is met muziek, hapjes, drankjes, een verrassing en spelletjes voor jong en 

oud.  

 

5.2 Moraliteit en rationaliteit in Nieuwendam-Noord 

Om de effecten van bovenstaande interventies te omschrijven, is het interessant om de in 

paragraaf 2.1 genoemde crowding theorie van Frey toe te passen (Frey 1999, Frey, Jegen 

2001). In het licht van deze theorie zie je dat het SDAN met zijn samenwerkingspartners 

zowel moralistische als rationele beleidsinstrumenten inzet: enerzijds probeert het SDAN 

normatief te sturen door de nadruk te leggen op het „goede voorbeeld geven‟ en anderzijds 

rationeel door kinderen en ouders financieel te prikkelen. Door de samenwerkingspartners in 

het maatschappelijk middenveld (jongerenwerkers) die dichtbij de doelgroep staan, wordt 
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laten zien wat de gehanteerde normen en waarden zijn. Bovendien wordt zo nu en dan de 

milieupolitie ingeschakeld om de opruimende kinderen te vergezellen en om informatie te 

geven. Dit laatste zou volgens de theorie voor het crowd-in effect moeten zorgen, namelijk 

dat er intrinsieke motivatie bij kinderen wordt opgewekt. Bovendien is de aanpak ook 

expliciet op motivatie gericht. Zo gebruikte Coos Langkemper, projectleider van het 

buurthuis, de microfoon om iedereen op het schoonmaakfeest te vertellen dat het gaat om 

het samen creëren van fijne, schone buurt. “Dat we allemaal moeten nadenken over wat je in 

je hand hebt, en dat er heel veel prullenbakken staan in de buurt. Dat je goed moet 

onthouden vuil in de prullenbak te gooien, en dat je dat tegen iedereen moet zeggen, tegen 

je ouders en tegen je buren” (19/03/08). 

Het rationele aspect zit in de beloning in de vorm van geld, verrassingen (een jojo en 

sleutelhangers), traktaties en feest. Het doel is dat kinderen zich door het belonen van goed 

gedrag gemotiveerd voelen dit door te zetten. Bovendien worden kinderen ingezet en 

getuige gemaakt bij en van het doorzoeken van vuilniszakken op naam en adres om zo 

mensen te beboeten op het rond laten slingeren van dit vuil. Op deze manier wordt kinderen 

ook laten zien dat er straffen staan op het vervuilen van de straat.  

 

5.3 Kinderen worden lui 

Het beeld dat kinderen van hun buurt hebben wat betreft het schoon zijn is enigszins 

paradoxaal. Ze zien het nut van het schoon maken van de straat, weten heel goed te 

vertellen waarom het moet, maar niet dat ze het zelf moeten doen: er is sprake van een soort 

gemakzucht. Immers, er zijn al genoeg mensen die de straat komen schoonmaken, er zijn 

zelfs andere kinderen die er geld voor krijgen van het stadsdeel. Op de vraag of kinderen 

hun buurt schoon vinden, is het antwoord over het algemeen dan ook redelijk positief tot 

positief, variërend van “best wel” tot een volmondig “ja”. In hun belevenis wordt er al veel 

gedaan om de straat schoon te houden en lukt dat aardig. Als kinderen ontevreden zijn over 

hun buurt, voelen maar weinigen zich aangesproken echt uit zichzelf te gaan opruimen:  

 

“Ik was een keer op straat en ik zag chocola liggen. Het was heel blubberig. Ik vond het vies. Ik liep 

gewoon door.”  (Rell, 8 jaar)  

 

In een groepsgesprek met een aantal jongens over het mengen van externen met het 

schoonmaken van de wijk, ontstaat er een discussie of het „hulp‟ of „bemoeienis‟ is: 

 

IR:  Wat vind je hiervan? ((Ik laat hem de flyer van de schoonmaakactie zien)) Is dit 

„bemoeien‟, of „wij helpen jullie‟? 

Jongen1: Wij helpen jullie. 

Jongen2: Bemoeien. 
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IR:   Waarom zeg jij „we helpen jullie‟, waarom zeg jij „bemoeien‟? 

Jongen1: Ik help niet. Hun helpen mij.  

Jongen2: Hun bemoeien met ons.  

Jongen1: Ze helpen alleen de buurt! Geen kinderen of mensen hoor! 

Jongen2: Wat hebben wij daaraan? Wat hebben wij aan schoonmaken, ze moeten geld geven! 

Jongen1: Ze maken de stoep schoon! We moeten schoonmaken, wij krijgen er niks voor! Wat 

heb ik daaraan? Wat heb ik aan schoonmaken? 

 

De reacties van deze jongens is redelijk extreem als je het vergelijkt met andere kinderen, 

die over het algemeen wel vinden dat ze geholpen worden met het schoon houden van de 

buurt, maar wat in dit fragment goed naar voren komt, is het financiële aspect van de „hulp‟. 

Hulp lijkt gezien te worden in termen van geld, en niet in termen van „een leefbare buurt‟, het 

feit dat het fijn is een schone straat te hebben. Dit is interessant als je kijkt naar het 

zakgeldproject en de manier waarop kinderen hier betekenis aan geven. Kinderen zien het 

namelijk als „normaal‟ of „goed‟ dat andere kinderen geld krijgen voor het oprapen van 

zwerfvuil. Met andere woorden, zij hoeven de straat niet op te ruimen, want dat doen de 

kinderen van het zakgeldproject al, die krijgen ervoor betaald. In termen van Frey‟s 

crowding-theorie is de hidden cost of reward het lui worden van kinderen als ze zien dat 

anderen er betaald voor krijgen: de intrinsieke motivatie verdwijnt. Ze zien het als een prima 

zaak dat kinderen betaald worden voor het schoonmaken, en aan animo voor dit „baantje‟ 

ontbreekt het niet, want er bestaat zelfs een wachtlijst voor deelname aan het project {{57 

Redactie De Echo 2008; }}. Volgens de welzijnswerkers en de Amstelmeerschool is het 

daarom ook goed dat de beloning nu omgezet wordt in een dagje uit in plaats van geld. Zo 

kun je hen eruit filteren die het alleen voor het geld doen. Maar is het wel alleen die 

financiële beloning die kinderen lokt deel te nemen? Of zijn het ook andere redenen die mee 

spelen bij het aanmelden bij het project?  

 

Tijdens een evaluatie van een middagje vuil prikken, stelde ik aan de drie meiden de vraag 

waarom ze deelnamen aan het project. “Gewoon. Ik hou van opruimen. Met mijn moeder doe 

ik dat ook altijd.” Een ander antwoordde: “Omdat iedereen het doet. Anders ben ik alleen.” 

De derde was het daarmee eens. Ook vond één van de meiden het leuk dat ze iemand 

anders hielp hiermee. Opvallend hier is dat de meiden niet de meeste waarde hechten aan 

het schoonhouden van de straat, maar aan het samenwerken met iemand van TOS of 

Kansweb, het „iets te doen hebben‟ en daarmee andere mensen helpen. Niet eens het 

beloningsaspect van het project werd genoemd, waaruit verondersteld kan worden dat het 

plezier voor kinderen zelf meer ligt in het „samenzijn‟ dan in geld en een schone buurt. In de 

grotere context, namelijk die van de „leefbare buurt‟ en niet van de „schone buurt‟, versterkt 

het samen schoonmaken van de straat het gevoel van „een hechte buurt‟, dus een hoge 
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mate van sociale cohesie. Zo hadden de drie ondervraagde meisjes er ook niet bij stil 

gestaan dat ze een goed voorbeeld zijn voor andere kinderen. Dit komt overeen met wat 

´andere kinderen´ denken, namelijk dat het normaal is dat je betaald krijgt voor het 

schoonmaken wat dus vrij weinig met „het goede voorbeeld´ te maken heeft. Tijdens de 

observatieperiode zijn er dan ook maar enkele meisjes gesproken die serieus moeite doen 

niets op straat te gooien. Het tegenovergestelde hiervan komt meer voor: kinderen weten wel 

dat je eigenlijk dingen in de prullenbak moet gooien, maar de gedachte is dat er toch genoeg 

mensen zijn die het vóór hen doen en blijft het een luie gewoonte alles op straat te gooien. 

Zo hoeven kinderen tijdens het overblijven ook geen rommel op te ruimen, want het wordt 

voor hen gedaan. 

 

“In de huiskamer was het lawaaiig. Enkelen zaten aan tafel te eten, de meerderheid stond bij de 

buitendeur. Eén van de overblijfdames (Turks) riep: “Stil zitten!” Iemand imiteerde haar en zei: “Ze 

denkt dat we niet kunnen stilzitten.” Er werd fruit uitgedeeld en één van de overblijfkrachten was aan 

het afwassen. (…) De  twee vrouwen bleven achter met nog een paar kinderen die aan het eten en 

hangen waren. De één waste af, en de andere ruimde af. Ze vertelde dat het de taak van de 

overblijfkrachten was om af te wassen, op te ruimen en te stofzuigen, en glimlachte.” 

(Observatieverslag 11 maart 2008 in de huiskamer) 

 

In het fragment zijn het de overblijfmoeders die de rotzooi opruimen en de ruimte schoon 

maken. Omdat dit nou eenmaal tot de taken behoort van de overblijfkracht, zullen kinderen 

niet zomaar meehelpen met het opruimen. Immers, waarom zouden ze? Dat kinderen lui 

worden, wordt ook mooi in het volgende fragment geïllustreerd.  

 

“School is uit, er zitten twee moeders op de lage bankjes te kletsen met een kinderwagen. Het vaste 

groepje kinderen zit weer buiten: Yasmina, haar broer en zusje, Gino, Gina, „Black Girl‟, „Scheelpad‟, 

„Flappie‟. Ook de „Don‟ is van de partij. Hij geeft me een hand bij mijn aankomst. Er wordt popcorn 

gegeten. “Wilt u ook?” Nee, ik hoefde niet. In plaats van alles in hun mond, valt een groot gedeelte op 

de grond. Ik vraag of ze dat normaal vinden, dat het niet opgeruimd moet worden. “Ruimen ze toch 

wel op.” (Observatieverslag 11 april 2008) 

 

Op het vlak van sociale samenhang zie je hier allerlei dingen goed gaan waar geen directe 

interventie op is gedaan: moeders zitten te kletsen, kinderen zitten op het plein te eten 

waardoor ze het gezellig vinden, het eten wordt gedeeld met elkaar maar ook met een 

(quasi-)buitenstaander (“Wilt u ook?”), alleen één ding gaat mis. Het gaat mis op het centrale 

thema van dit hoofdstuk, namelijk het schoon houden van de buurt. Ondanks alle 

interventies, maar eigenlijk ook dankzij de interventies, laten de kinderen alles op de grond 

vallen en gaan ervan uit dat anderen het wel opruimen. Afgezien van het centje dat ermee te 

verdienen valt, is „de schone buurt‟ voor de jeugd in Nieuwendam niet veel van betekenis. In 

de volgende hoofdstukken kom ik op thema‟s die er wél toe doen.  
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6 Gebruik van het schoolplein zonder begeleiding 

 

Om een beeld te kunnen krijgen van de betekenissen die de jeugd toekent aan interventies 

van het beleid naast schoonmaakacties en het zakgeldproject, namelijk de naschoolse 

activiteiten, is het belangrijk om te kijken naar de verschillen die er zijn tussen het gebruik 

van het schoolplein met en zonder begeleiding van TOS, Kansweb of Streetwise. In dit 

hoofdstuk zal ik dan ook beschrijven hoe kinderen met elkaar omgaan wanneer ze ´alleen´ 

zijn en daarbij aandacht geven aan welke kinderen het precies zijn en wat en hoe ze doen. In 

dit hoofdstuk komen dan ook de gezamenlijke artefacten aan de orde, die de jeugd in 

Nieuwendam-Noord een groepsgevoel geven. Aan de hand van de data zal ik op zoek gaan 

naar een antwoord op de derde deelvraag, namelijk wat betekent de aanwezigheid van het 

schoolplein voor kinderen die er te vinden zijn? Op welke wijze zien zij hun wijk en zichzelf? 

 

6.1 Een eigen plek  

De kinderen in de wijk hebben sterk een voorkeur voor een plek om te spelen. Vaak zijn dit 

pleintjes die dichtbij huis zijn en vooral voor de jongere kinderen geldt dat er zicht moet zijn 

vanuit de woningen. Op het onderzochte plein worden dan ook vaak dezelfde kinderen 

aangetroffen. Als we een kijkje nemen op het schoolplein op een dag wanneer er geen 

begeleide activiteit is, zien we het volgende: 

 

Er waren een stuk of 26 kinderen bij mijn aankomst. Zeker de helft moest van de naschoolse opvang 

zijn. Er waren geen begeleiders buiten. Ik ging weer op het groene bankje zitten. Twee jongetjes (één 

met oranje rugzakje) namen afscheid van elkaar: “Ik zie je volgende donderdag” en ze liepen allebei 

van het plein af, ieder een eigen kant op. Kinderen waren verdeeld over het hele plein: sommigen bij 

de tennistafel, anderen op het grote voetbalveld, kinderen rond de „zandbak‟. Er stonden twee 

kinderen alleen: een jongen die 27 februari ook in zijn eentje stond, en een meisje met een roze 

rugzakje op. (observatieverslag 13-03-08) 

 

Zoals in bovenstaand fragment duidelijk wordt, hoort een deel van de buitenspelende 

kinderen vaak tot de naschoolse opvang omdat deze eenmaal is aangewezen op deze 

locatie als speelplek. Naast de kinderen van de opvang –vaak herkenbaar aan speelgoed 

zoals inlineskates- zijn er de andere buurtkinderen. Deze kinderen mengen zich soms met 

de kinderen van de opvang, spelen/hangen in groepjes, of blijven alleen zoals blijkt uit het 

fragment. De meesten zitten hier op school, of hebben er op school gezeten. Maar er zijn 

ook kinderen die op de Berkelier of de Mgr. Bekker naar school gaan. Ze kennen elkaar 

allemaal „van de straat‟ of „uit de buurt‟ en wonen vlakbij in de portiekwoningen rondom de 

school. Het plein is na schooltijd een plek waar buurtkinderen samen naartoe gaan of elkaar 
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ontmoeten omdat ze weten dat er anderen zijn die ze kennen. Dat blijkt in het volgende 

fragment: 

 

Uiteindelijk ga ik bij geen van beiden naar binnen, want ik blijf op het plein bij de tennistafel waar Imad 

en nog twee jongens mij komen vergezellen: Mohamed en Hicham. (…) “Maar ik zit hier niet op 

school”, zegt Hicham. Ik vraag waarom hij dan nu hier speelt, en eigenlijk heel vaak hier speelt. 

“Gewoon, ik woon hierachter. En hier is het leuker.” Hij kijkt zijn maatje lachend aan. Wanneer ik erop 

door vraag, komt het erop neer dat Hicham hier meer kinderen kent uit de straat, en de meesten uit de 

straat gaan niet helemaal naar de Berkelier om te spelen. (observatieverslag 03-04-08) 

 

In het bovenstaand fragment was het middagpauze en speelde Hicham liever bij de 

Amstelmeerschool dan op schoolplein van zijn eigen school, de Berkelier. De reden die hij 

hiervoor aangaf, was dat het dichtbij zijn huis is, en dat zijn vrienden en kennissen hier ook 

spelen. Hij voelt zich gebonden met deze speelplek. Een ander meisje waarmee ik sprak, 

bevestigde dit beeld: 

 

Ik vraag of ze ook met meisjesclub meedoet en met TOS en Streetwise. Streetwise niet, want die 

gaan nu naar een ander pleintje. “Want als ze helemaal naar de Berkelier gaan, dan heb ik geen zin. 

TOS ga ik ook niet altijd mee wanneer de naar de Berkelier gaan, dan blijf ik hier. Dit pleintje is 

gewoon van mij. Hier vind ik het leukst om te spelen, of ik nou met iemand ben, of niet met iemand 

ben.” (observatieverslag 23-04-08) 

 

Het is opvallend dat dit meisje zegt zich niet te laten beïnvloeden door de aan- of 

afwezigheid van mensen en activiteiten die er worden georganiseerd. Ze eigent het pleintje 

toe, “dit pleintje is gewoon van mij”, en zegt niet geïnteresseerd te zijn in dingen die „ver‟ 

worden georganiseerd. Dit meisje gaat wel naar de meisjesclub van Kansweb aangezien 

deze altijd binnen de Amstelmeerschool zit, dus op „haar‟ pleintje. Het is opvallend dat ze 

zegt “of ik nou met iemand ben, of niet met iemand ben”. Deze uitspraak kan op twee manier 

geïnterpreteerd worden, namelijk of ze speelt alleen, of ze gaat er alleen naar toe. Na 

observaties is gebleken dat ze het laatste bedoeld moet hebben. Kinderen lopen vaak alleen 

het schoolplein op, maar komen dan bekenden tegen waarmee ze vervolgens gaan kletsen 

of spelen. Het schoolplein speelt dus een belangrijke rol bij het onderhouden van al 

bestaande relaties tussen kinderen.  

 

De directie van de school en beleidsmakers willen het schoolplein van de Amstelmeerschool 

een centrale, veilige ontmoetingsplek geven, als spil in de buurt, waar ook activiteiten 

worden georganiseerd. De observaties geven echter aan dat het schoolplein niet zo sterk de 

centrale functie krijgt die het wenst te hebben aangezien kinderen een sterke eigen voorkeur 

hebben voor speelplekken waar eigen vriendjes of vriendinnetjes ook zijn. Er zijn dus wel 

elke dag kinderen te vinden op het schoolplein, maar het zijn vaak dezelfde. De flats zijn zo 
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ingedeeld, dat er te midden van een aantal flats altijd wel een pleintje is, en dat er vele 

portieken en doorgangen zijn die aantrekkelijk zijn om er te staan en te voetballen. Het 

schoolplein van de Amstelmeerschool, gesitueerd zoals in de inleiding van deze scriptie 

omschreven, is een kracht, maar dus niet uniek in het feit dat er vanuit de woningen direct 

toezicht gehouden kan worden op het plein:  

 

Een straat verder, op de binnenplaats in het speeltuintje van de Eierlandstraat speelden drie kleine 

kinderen. Geen ouders te bekennen. Het speeltuintje is in het midden van flats gesitueerd, zodat 

iedereen die uit het raam kijkt, de kinderen kan zien. (observatieverslag 24-03-08) 

 

Tijdens de observatieperiode is gebleken dat veel ouders toezicht op hun kinderen willen 

houden, en dat ouders daarom liever niet willen dat kinderen „ver‟ van huis spelen. Dit geldt 

vooral voor de jongere kinderen tot een jaar of zeven. Tijdens bijna elke observatie 

verscheen er dan ook wel even een vader of moeder op een van de balkons aan de 

Balgzandstraat. Dat was om te roepen dat er iemand binnen moest komen, of dat de 

kinderen niet zo met de bal tegen de flat moesten trappen, maar ook om gewoon even te 

kijken. Omdat ouders veelal zicht hebben vanuit de woningen, zijn ze weinig fysiek op het 

schoolplein te vinden. Ouders of familieleden zoals tantes en opa‟s komen pas naar buiten 

wanneer hun peuters naar buiten willen en er geen broertjes of zusjes ´beschikbaar´ zijn. 

Veel vaker zijn er andere familiebanden aan te treffen zoals broertjes, neefjes, nichtjes of 

zusjes die elkaar in de gaten moeten houden of samen naar het plein komen om te spelen.  

 

Ik vroeg aan het meisje, Loubana, met wie ze was. Ze wees de jongens aan, dat waren haar neven. 

Toen ik vroeg of haar vriendinnetjes niet kwamen meehelpen, antwoordde ze dat haar neven haar 

vriendinnen waren. (Observatieverslag 05-03-08) 

 

Het toezicht in de vorm van oudere broers of zussen komt ook terug in het gegeven dat de 

meeste kinderen alleen naar school of naar huis gaan in kleine groepjes waarbij kleuters met 

een ouder kind lopen. Het opvallende punt dat er weinig ouders zijn geobserveerd, maar veel 

oudere broers of zussen, wordt ook bevestigd door één van de jongerenwerkers van 

Kansweb: 

 

Dat er relatief weinig ouders waren, had volgens hem deels te maken met het feit dat er veel kinderen 

op hun jongere broertjes of zusjes passen. Iets wat hij niet herkende uit zijn jeugd, maar hier wel veel 

gebeurt. (Observatieverslag 19-03-08) 

 

Bij de observatie dat er erg weinig ouders op het schoolplein zijn te vinden, moet ik 

aangeven dat vanuit de Amstelmeerschool daar een ander beeld van bestaat: 
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Auke: Je zult merken dat wanneer vanaf zondag de temperatuur gaat oplopen, dat je dan dus ook de 

groepjes moeders met potten thee ziet lopen. 

Alex: Ja dat heb jij nog niet gezien. 

IR: Nee dat heb ik nog niet gezien nee. 

Alex: Wan het is steeds onder de 10 graden zeg.  

Auke: Maar als het zonnetje begint te schijnen, zal dat veranderen. En dan zal de samenstelling van 

de groep ook veranderen. Op een gegeven moment gaat het probleem dan ook komen, dan 

gaan ook de grote jongens komen. Nu vijf ofzo, dan komen de grote basketballende jongens, 

de ene groep drukt de andere weg, die drukt die weer weg. 

 

Echter, in de observatieperiode is er ook op warme dagen geen „moeder met een pot thee‟ 

geobserveerd, of iets in die richting. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat er vorig jaar 

bomen om het plein heen stonden die nu zijn weg gehaald. In ditzelfde gesprek gaven Alex 

en Auke namelijk ook aan, dat het verwijderen van deze bomen twee effecten teweeg heeft 

gebracht, namelijk dat het nu open en zichtbaar is wat zich op het plein afspeelt en dat het 

nu door gebrek aan schaduw echt warm wordt op het plein. Eén van de kinderen vertelde dat 

moeders uit de buurt elkaar niet op het plein zien, maar thuis thee drinken met elkaar en 

elkaar gewoon op straat of op de gang spreken (gesprek op 02/04/08). Op de vraag waarom 

ouders precies „thuis blijven‟ wil ik verder niet ingaan, omdat dit niet verder is onderzocht. 

Feit is dat de ouders die wél zijn gesproken, veel waarde hechten aan toezicht op de 

kleintjes en dat dit over het algemeen vanaf het balkon kan of dat in veel gevallen broertjes 

en zusjes die taak op zich moeten nemen. 

 

6.2 Eén Nieuwendam 

Gezien het gegeven dat kinderen een „eigen plek‟ hebben in de buurt, is het logisch dat er 

„vaste‟ kinderen zijn op en om het schoolplein van de Amstelmeerschool. Deze kinderen 

kennen elkaar dan ook allemaal en in tegenstelling tot wat in de literatuur wordt geclaimd dat 

er weinig sociale cohesie is in de achterstandswijk, hebben de kinderen het gevoel dat 

Nieuwendam-Noord een hechte buurt is. Als we kijken op welke wijze dit eenheidsgevoel tot 

stand komt, krijgen we een divers beeld. De jeugd hier heeft de sociaaleconomische status 

wel met elkaar gemeen, maar kent vele gezichten. De meest prominente groep bestaat uit 

kinderen in de leeftijd van zo‟n 10 t/m 14 jaar, groep zeven en acht, die duidelijk de „harde 

kern‟ vormen. Hun groepssamenstelling is wisselend en kan variëren van twee tot een stuk 

of tien kinderen, maar hun aanwezigheid is sterk sfeer bepalend. De harde kern kan namelijk 

voor veel gezelligheid zorgen, maar ook erg grof zijn in taalgebruik en gedrag. Zelf vinden 

deze kinderen/jongeren het meestal wel gezellig op het schoolplein, is het een plek om te 

chillen, anderen zien hen eerder als een vaste waarde op het schoolplein die gewoon 

geaccepteerd wordt en waar dus niet per se een oordeel over geven hoeft te worden. Naast 

de harde kern zijn er ook andere kinderen die praktisch elke dag (even) op het plein zijn die 
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iets rustiger zijn qua gedrag, meestal jongere kinderen. Deze kinderen zijn de potentiële 

harde kern voor over vier jaar, omdat ze nu nog niet op de leeftijd zijn daarbij te horen. 

Verder zijn er de kinderen die voornamelijk op het plein verschijnen wanneer er begeleide 

activiteiten zijn. Deze laatste groep is iets minder gebonden aan het schoolplein an sich 

aangezien ze ook graag naar Corverbos gaan wanneer Streetwise er is, terwijl anderen op 

dat moment rond de Amstelmeerschool achterblijven. Het schoolplein als zijnde 

„buitenruimte‟ speelt een belangrijke rol voor de gebruikers. Er is namelijk iets wat de 

kinderen bijna allemaal gemeen hebben, namelijk dat ze liever buiten zijn dan binnen wat 

betekent dat ze –wanneer ze niet op school hoeven te zijn- voornamelijk op straat leven. 

Thuis vinden ze het niet leuk en kinderen hoeven pas thuis te zijn wanneer de lantaarnpalen 

aan gaan, of bijvoorbeeld om 22u zoals in het volgend fragment.  

 

IR: Hoe laat ben je thuis dan? 

IE: Om tien uur. 

IR: Maar moet je niet eten? 

IE: Ik eet wanneer ik zin heb. Bij ons thuis eten we allemaal wanneer we zin hebben.  

IR: En dan ben je om tien uur thuis, en wat dan? 

IE:  Dan ga ik een uur in de douche zitten. En dan ga ik eten, half uurtje want ik eet heel lang, en 

dan ga ik opruimen nog, mijn kamer, haar kamer, half uurtje, en dan ben ik twaalf uur, ga ik 

slapen. (gesprek op 7 juni 2008 met Hajar, 9 jaar) 

 

De straat is waar alles gebeurt. “We live here! This is our home man! We don‟t drink, we 

don‟t eat, we sleep here, we piss here, we are always here!” Deze quote is redelijk 

overdreven, aangezien de spreker niet helemaal serieus was, omdat hij in de rol van de 

maffioso was gestapt terwijl hij Engels sprak, maar de kern is wel hoe de „straatkinderen‟ 

zich gedragen en ook wel voelen aangezien ze „altijd‟ buiten zijn tot ‟s avonds laat (mits het 

weer het toestaat). Kinderen lopen geregeld met eten over het plein, met een zak chips of 

popcorn, met ijs of zelfs met een blikje maïs dat met man en macht geopend moet worden 

wegens gebrek aan een blikopener. Ook plassen jongens op straat of tegen het 

schoolgebouw. Gekeken naar de activiteiten buiten, is de straat dus inderdaad net een huis. 

Wanneer er geen sprake is van een begeleide activiteit, bestaat het „buiten zijn‟ voornamelijk 

uit hangen, kletsen, eten, balletje trappen, fietsen, stoeien. Zoals we in Yasmines woorden 

kunnen zeggen: “Hier is het één grote familie.” Of hoe jongens in een groepsgesprek zeiden: 

“Wij zijn van one blood. We zijn allemaal één. Eén Nieuwendam.” 

Nieuwendam-Noord is in de beleving van kinderen dus een hechte buurt. Ze voelen zich er 

thuis, kennen veel bewoners en ze ervaren het als een grote familie. Elkaar helpen wordt 

dan ook normaal gevonden: “Het is niet zoals in België. Hier helpen we elkaar allemaal.” Er 

is ook vertrouwen in elkaar. Dat kinderen de buurt vertrouwen, is in veel gesprekken 

bevestigd en ook uit het gedrag is dat op te maken:   
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Imad komt op me af en doet zijn jas uit: “Kun jij voor mij eventjes jas kijken?” Vervolgens maakt hij een 

radslag en krijgt hij de bal per ongeluk voorbij geschoten. Ongevraagd haalt hij de bal voor de 

jongens. (Observatieverslag woensdag 2 april 2008) 

 

In het fragment gaat Imad ervan uit dat zijn jas veilig ligt en helpt hij ongevraagd de oudere 

jongens met het terughalen van de bal. Zo is bijvoorbeeld meerdere keren geobserveerd dat 

kinderen hun fiets midden op het schoolplein laten staan, zonder op slot te zetten, om later 

weer terug te komen om rondjes te fietsen. “We zijn allemaal te vertrouwen. Je steelt niet 

van elkaar. Wel van andere mensen.” 

Afgezien van of het goed of slecht is om te stelen van iemand anders, laat de laatste 

uitspraak duidelijk zien dat er sprake is van een wij-zij gevoel. De jeugd in Nieuwendam is 

één, en „zij daarbuiten‟ hebben er niets mee te maken, dus die kunnen in dit geval ook 

bestolen worden.  

 

6.3 Geweld op het schoolplein 

Binnen het „wij‟ is een natuurlijke hiërarchie zichtbaar van jong naar oud. Zo is er „Don‟ (de 

echte naam heb ik niet opgeschreven), een jongen van 19 jaar die tot de „grote 

zigeunerfamilie‟ behoort in Nieuwendam-Noord. Hij krijgt veel respect van de kinderen, in die 

zin dat ze naar hem luisteren. De oudere jeugd krijgt over het algemeen dit aanzien van 

kinderen. Ze leren het namelijk al van jongs af aan, bijvoorbeeld wanneer de hiërarchie 

afgedwongen kan worden zoals in het volgende fragment. 

 

Wanneer ik even bij de stoeltjes sta voor het TOS-kantoor, komen er twee huilende meisjes bij de 

deur staan. Er zijn geen medewerkers van TOS te bekennen en de deur wordt niet open gedaan. Ik 

vraag wat er aan de hand is. Besma heeft water op hen gegooid en hen geslagen. Besma komt er 

boos bij staan: “Nee ik deed zo, je moet niet zeuren. Kleine meisjes uit groep 4 gaan mij niet 

aanraken, dat moet je niet doen, zelfs niet iemand uit groep 7 raakt mij aan. Je moet weten wie ik ben, 

ik ben geen klein kindje die bij jullie in de zandbak heeft gespeeld. Ze doen irritant!”  

(observatieverslag 23-04-08) 

 

Zoals uit dit fragment blijkt, kan het er aardig gewelddadig aan toe gaan op het speelplein. 

Jongere kinderen kunnen zich in zo‟n geval beter niet bemoeien met oudere kinderen, wil je 

geen klap in je gezicht krijgen. De uitspraak „je moet weten wie ik ben‟, geeft aan dat er –

vooral voor de „machthebbers‟- veel waarde wordt gehecht aan de hiërarchie op straat en dat 

de kinderen die het meeste buiten zijn, ook de meeste „rechten‟ toe-eigenen. In een situatie 

als in het fragment, waar er geen begeleiders zijn zoals TOS‟ers of leerkrachten, zijn er 

genoeg kinderen getuige van agressief of pestgedrag, maar wordt er vrijwel niets 

ondernomen. “Het is normaal,” of “ze moeten altijd iemand hebben om te slaan.” Als je je er 

niet mee bemoeit, dan gebeurt je ook niets, lijkt het motto te zijn. In een dergelijk ritueel is er 
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dan duidelijk een „harde kern‟ die treitert en slaat, terwijl anderen toeschouwers zijn, ofwel 

buitenstaander. In een gesprek met één van de jongens van de „harde kern‟, tevens een 

jongen die ik vaker anderen heb zien pesten, werd expliciet aangegeven dat er 

buitenstaanders zijn:  

 

IR: Zijn er buitenstaanders van het plein? 

IE: Ja. 

IR: Wie zijn de buitenstaanders van het plein? 

IE: Kleine kinderen, en kinderen van Oost, West, Zuid  

 

Naast de „zij‟ uit andere buurten, ziet deze jongen ook kleine kinderen als buitenstaander, 

wat voor een groot deel te maken heeft met de hiërarchie die er is qua leeftijd. Hoe langer je 

buiten loopt, hoe meer rechten je hebt. Over het algemeen spelen de jongere kinderen in de 

leeftijd van vier tot een jaar of acht dan ook niet samen met de oudere kinderen, maar 

hebben zij eigen rituelen zoals het uitwisselen van Pokémonkaartjes of rondjes fietsen. 

Hiernaast zijn ze vaak toeschouwer van de interacties tussen de ouderen die zowel timide 

leeftijdsgenoten treiteren als kleinere kinderen slaan die „het niet goed begrepen hebben‟. De 

oudere kinderen worden op deze manier herkend van gezicht en gedrag en leren de jongere 

kinderen wat de „regels‟ van de straat zijn. Zijn de regels niet duidelijk, dan worden ze op 

agressieve wijze bijgebracht zoals Besma de meisjes uit groep 4 sloeg. Hoe paradoxaal het 

ook klinkt (met slaan zorg je doorgaans voor afstand), is „slaan‟ in dit opzicht een 

gezamenlijk artefact. Het slaan geeft de jeugd een groepsgevoel en biedt hiërarchie binnen 

deze groep want wie harder slaat, verdient meer respect. Een verschijnsel dat dit vechten als 

bindmiddel mooi illustreert, is het „pinken‟ wat zich gedurende de observatieperiode 

voordeed. 

 

Eén van de jongens (met bril) trekt aan mijn haar en komt erbij hangen. “Zullen we pinken doen?” Ik 

weet niet wat het is. Het blijkt een spel te zijn waarbij je elkaar „pinkt‟ als beginpunt. “Je mag geen 

andere taal spreken, geen namen noemen, geen straattaal, je mag niet lachen en geen ja of nee 

zeggen. Als je dat dus wel doet tijdens het „gesprek‟ (gesprek tussen aanhalingstekens want hij 

bedoelt eigenlijk alle interactie op het schoolplein), dan mogen anderen je slaan en schoppen waarbij 

je „stop‟ zegt als het genoeg is. Je kunt ook op tijd „stop‟ zeggen waardoor anderen jou niet meer 

kunnen slaan of schoppen.” Het is deze uitleg die mij nu doet begrijpen waarom iedereen elkaar 

schopt en slaat terwijl ze lachen. Ik doe eventjes mee om het te ervaren, maar snap het nut er niet 

van. “Daar word je hard van! Je moet gewoon trainen snap je.” En de kinderen gaan door.  

 

Het pinken is een zelf bedacht spel waar vooral de harde kern aan meedoet, maar ook 

oudere jeugd zoals „Don‟ en Esma die stagiaire is bij TOS. Toen ik schrok van de kracht 

waarmee „Don‟ een van de jongens schopte, kreeg ik als antwoord dat het goed was, omdat 

ze hierdoor ook konden trainen. Maar niet alleen het aspect van het harder worden op straat, 

wordt met het pinken geïllustreerd: 
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Ander1:  Kijk weet je wat je hiervan leert? Kijk je leert hiervan na te denken over wat je zegt. 

Want als je iets al hebt gezegd, dan is het te laat om te denken. Terwijl je al hebt 

gezegd. 

Ander2:  Eerst denken, dan pas zeggen of doen. 

IR:  En van wie hebben jullie dat? 

IE:  Van de meester. Kijk wij leren nu te denken en dan pas te zeggen. En later leren wij 

dat. Daarom. (.)  

 

Er zit een leeraspect in het pinken. Niet alleen het leren hard worden, maar ook het leren 

nadenken. Bovendien wordt er een positief toekomstperspectief aangegeven. Ze zijn nu in 

de leer voor „later´, wanneer ze in staat zullen zijn te kunnen denken alvorens te zeggen. 

Doe je dat namelijk niet, dan wordt het afgestraft.  

 

6.4 Samen delen 

Naast het vechten en de grove taal is ook „eten‟ een artefact als bindmiddel. Samen eten 

speelt een belangrijke rol bij het groepsgevoel. Eten is een gezellig ritueel, iets dat je deelt 

en op die manier een thuisgevoel kan geven. Vooral het „samen delen‟ wordt zichtbaar 

wanneer er iets te eten valt op het schoolplein. 

 

Yasmina:  Weet je wat ook voor ons normaal is? Als iemand geld heeft en anderen niet, en de 

ijscoman komt bijvoorbeeld, dan betaalt de andere voor die persoon. En alles, als 

iemand iets koopt en je wil het= 

Ander:   =Hou je bek!! Yasmina! [rappend] Want ik ga nu rappen ((iedereen door elkaar)) en ik 

ga je afmaken (onverstaanbaar) in de Ho (onverstaanbaar) Dit is mijn school dit is mijn 

fakking school! Is van de school Besma, van de school! 

Ander2: [rappend] Ik weet dat dit van de school is maar hou je bek! Ik doe wat ik wil en ik ga 

me rep. En na na na na na na= 

Yasmina: Nee nee nee! We hebben het over= 

In koor: (Onverstaanbaar) dubbele AK! Mag is alsjeblief van de dubbele grazza. 

Ander: Schelden, poepen, rappen, delen, neuken na na is Nieuwendam. Nieuwendam is een 

bitch. (observatieverslag 10/04/08) 

 

Voor dat ze werd onderbroken door rappende meisjes, probeerde Yasmina in het 

bovenstaand fragment uit te leggen dat wanneer iemand op het plein of buiten komt met een 

doos ijs, een zak popcorn of gewoon geld, dat er dan gedeeld wordt. Het is ook heel 

vanzelfsprekend dat je alles deelt. Vergeet je te delen, dan wordt dat door anderen kenbaar 

gemaakt: 

 

Er ontstaat een groepje kinderen om ons heen. „Zipi„ heeft een ijsje, maar hij kan de rest niet geven 

omdat hij geen geld meer had. Yasmina komt met een zakje zoute stengels. Ze wordt erop gewezen 

dat ze vergeet om te delen en dus deelt ze haar stengels. Andere meiden komen met een blikje maïs 

dat ze willen eten, alleen er is geen blikopener. Met veel moeite proberen ze het ding open te slaan 

aan het hek. (observatieverslag 23/04/08) 
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Dat kinderen alles met elkaar delen, betekent voor hen ook dat je ongegeneerd kan vragen 

om wat de ander heeft.  

 

Als ik naar het plein loop, zie ik Imad al langs het hek lopen. “Heb je geld?” Hij wil ijs kopen, al is de 

ijscoboer er nog niet. Hij zou wel komen volgens hem. (observatieverslag 10-04-08) 

 

Imad ziet een ouder persoon waarvan hij verwacht dat diegene meer bezit dan hij, en stelt 

meteen de vraag „heb je geld?‟. Imad is pas vijf jaar dus hij kan onmogelijk bewust de 

waarde van geld inschatten. Voor hem staat geld gelijk aan snoep of ijs en iets waar oudere 

mensen over beschikken. Deze betekenis wordt ook door de oudere kinderen aan geld 

toegekend. Echter, zij weten heel goed dat ze in een achterstandswijk wonen (“Wij wonen in 

de ghettoooo, je ziet toch, alles is achterstandswijk”) en zien dat ook als argument om geld te 

vragen/af te troggelen van elkaar of sterker nog, van iemand uit Utrecht zoals ik.  

 

We zijn de huiskamer aan het verlaten, maar twee meiden zijn nog aan het loltrappen. Eén van de 

meiden heeft de hik. Ik zeg dat ze zeven slokjes cola moet drinken, en dat daardoor de hik zal 

verdwijnen. Esma kijkt me aan en zegt: “Ja, heb je geld?” (observatie 16-06-08)  

 

Het is niet gek voor de kinderen om te vragen om geld wanneer ze denken dat de ander „rijk‟ 

is. “In Nederlands draait alles om geld.” Geld is status, en de jongeren in Nieuwendam-Noord 

delen het niet hebben van die status met elkaar. Zoals ze zelf zingen: “wij wonen in de 

geeeettto!” 

 

6.5 Welke taal ben jij? 

Vanuit het volwassenenperspectief, zoals dat van mevrouw Smeding (in een gesprek op 11 

maart 2008 noemt ze zichzelf derde in de top van de Amstelmeerschool), is er sprake van 

groepsvorming tussen verschillende rassen die niet goed met elkaar mengen. Het is heel 

begrijpelijk dat zij dat beeld heeft, aangezien tijdens haar aanwezigheid op de overblijf vooral 

is geobserveerd dat de Turkse overblijfmoeders belachelijk worden gemaakt, zelf ook veelal 

Turks met elkaar spreken, of dat er uitspraken worden gedaan als: “Viezer rasta!” en 

“Afrikaner!” Maar ook tijdens andere observaties is gezien dat kinderen de neiging lijken 

hebben vooral met kinderen van de eigen etniciteit te spelen. Vaak zie je een groepje 

kinderen dat voornamelijk bestaat uit Marokkanen met enkele andere etniciteiten of 

voornamelijk Surinamers en een paar anderen. Een uitspraak van een Afrikaans kind als “Er 

zijn alleen maar Turken hier” na gekeken te hebben welke kinderen er op het schoolplein 

stonden, bevestigt dit beeld van rassenscheiding ook. Om de begrijpelijkheid van haar 

mening nog meer kracht bij te zetten, is er ook nog de kenmerkende vraag: “Welke taal ben 
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jij?” die kinderen stellen wanneer ze iemand afkomst willen weten. Tijdens de 

observatieperiode is deze vraag mij zeker vijf keer gesteld. De eerste keer ging het als volgt: 

 

Ik ging naast het meisje zitten. (…). We raakten in gesprek. Ze heette Veriana, was 7 jaar oud en zat 

in groep 4 op de Amstelmeerschool. (…) Ze vroeg welke taal ik was. Ik vroeg haar om verduidelijking. 

„Iedereen is een taal, Surinaams, Antilliaans, Marokkaans, Turks, wat bent u?‟ Zelf was ze Surinaams, 

en Antilliaans, en ze kon ook Spaans, Engels en Frans. (observatieverslag 27/02/08) 

 

Dat Veriana pas 7 jaar is, betekent niet dat alleen jonge kinderen mij deze vraag stelden. 

Zelfs iemand van 15 jaar formuleerde de vraag precies op deze manier. Volwassenen 

vroegen ook naar mijn afkomst.  

 

IR:  Ok. En maakt het je wat uit of iemand Marokkaans is, of Surinaams of eh= 

IE: =Nee. Is juist leuk als je met meerdere culturen leeft.  

IR: Nou omdat je wel vraagt welke taal iemand heeft. 

IE: Ik vraag nooit welke taal hij heeft. 

IR: Nou omdat ik heb gemerkt dat kinderen vragen van welke taal heb jij? En verder weet ik niet 

hoor, wat ze ermee bedoelen. Maar waarom is dat? 

IE: Nou kijk. Als zeg maar eh (.) zoals (Kuja) kijk, hij is Turks. Maar vroeger dacht ik altijd dat hij 

Nederlander was.  

IR: Oh die met dat trainingsjackie. 

IE: Ja. Toen hoorde ik hem ineens Turks praten. Dus vroeg ik ben je Turks? Kijk sommige 

mensen trekken eerdere conclusies, en dan zien ze dat het fout is. En dan vragen ze ernaar. 

IR: Ok. En is het belangrijk om te weten wat iemand is? 

IE: Het is eh belangrijk om te weten wat iemand is, om (.) het is leuk om te weten wat voor taal 

iemand is. Als iemand uit een land hier komt dat wij nog nooit in Nederland hebben gehad, 

dan is het leuk om te weten. Het is niet belangrijk, het is leuk.  

 

De in eerste instantie ontkennende reactie van de jongen in bovenstaand fragment is 

interessant als je bedenkt dat hij de dag voor het betreffende gesprek de „welke taal-vraag‟ 

stelde. In eerste instantie ontkent hij dat hij überhaupt die vraag gesteld heeft, om vervolgens 

uit te leggen dat het leuk is om te weten wat voor afkomst iemand heeft. Uit het voorbeeld 

dat hij geeft van de Turkse jongen waarvan hij dacht dat hij Nederlander was, komt naar 

voren dat weten wat iemands afkomst is belangrijk is om identiteit te kunnen geven aan 

jezelf en aan de ander. De eerste ontkenning lijkt dus sociaal wenselijk te zijn, omdat hij weet 

dat je geen onderscheid „mag‟ maken, ook al blijkt het voor identiteitsvorming belangrijk te 

zijn. Zo weten wel meerdere kinderen dat je geen onderscheid mag maken in afkomst. Toch 

gebeurt het wel, in veel gevallen onbewust. 

Ze wijst kinderen aan die niet Marokkaans zijn, maar wel een woordje Marokkaans spreken. Ook kan 

ze van iedereen de afkomst vertellen, dat doet ze dan ook van alle kinderen en TOS-medewerkers die 

op het plein zijn. Je hebt Surinamers, Marokkanen, Turken, Somalische mensen, en zigeuners. Er is 

één grote zigeunerfamilie in de buurt die iedereen kent. (…) Het maakt dan niet uit wat voor taal je 

bent, iedereen is gemengd. Alleen de meeste Turkse mensen spreken geen Nederlands, daarom 

wordt er voor Turkse mensen ook veel georganiseerd, zoals taallessen. 
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Het meisje uit bovenstaand fragment zegt, en beleeft dat ook zo, dat iedereen in de buurt 

mengt. Vreemd genoeg geeft ze wel aan dat de meeste Turkse mensen geen Nederlands 

spreken. Ze  impliceert hiermee dat Turken zich niet of minder mengen met de andere 

bevolkingsgroepen en dat er volgens haar daarom veel voor hen georganiseerd wordt. 

Marokkaanse mensen daarentegen, of Surinaamse mensen bijvoorbeeld, zijn in haar optiek 

wél in staat om Nederlands te spreken en zich dus met elkaar te mengen. Het is de 

Nederlandse taal die dan bindt. Dat er is geobserveerd dat kinderen de neiging hebben te 

scheiden naar etniciteit, wil dus niet zeggen dat het daadwerkelijk zo ervaren wordt. Sterker 

nog, in de meeste gevallen mengen de verschillende rassen wel met elkaar, alleen zijn de 

verhoudingen in een gemengde groep meestal niet gelijk. Zo worden bij TOS op het plein 

veel Marokkaanse jongens gezien, terwijl bij de jongensclub van Kansweb op hetzelfde 

moment meer Ghanese en Surinaamse jongens zijn. Volgens de kinderen zelf heeft dat niet 

met etniciteit te maken, maar meer met het type activiteit waar de voorkeur naar uit gaat, een 

punt waar ik in volgend hoofdstuk op terug zal komen. Ondanks dat ze elkaar kunnen 

uitschelden op ras (“Vuile rasta”), en elkaar op ras kunnen benoemen (“Die Marokkanen 

daar”), wordt het mengen tussen de verschillende etniciteiten als positief ervaren en wordt dit 

in een workshop voor TOS medewerkers waarvan het grootste deel niet alleen 

activiteitenbegeleider maar ook buurtbewoner was, zelfs als kracht van de wijk gezien. Hier 

waren zij het unaniem over eens.  

Kortom, de jeugd is over het algemeen ervan overtuigd dat Nieuwendam-Noord gezond 

multicultureel is, dat het gezellig is om veel culturen bij elkaar te hebben, maar er wordt wel 

onderscheid gemaakt. Zij maken dit onderscheid veelal om identiteit te kunnen geven aan 

zichzelf en de ander, om grapjes te maken bijvoorbeeld (“Typische Surinamer ben jij”). Ook 

is het natuurlijk fijn en huiselijk om zo nu en dan in je eigen taal te praten. Dat iemand als 

mevrouw Smeding vindt dat kinderen onderling discrimineren, terwijl jongeren die bij TOS of 

Streetwise werken lijnrecht tegenover deze mening staan, kan dan ook heel goed 

samenhangen met het feit dat de omgang tussen kinderen een ander karakter krijgt wanneer 

de jongerenwerkers in het spel komen. Dit zal ik in het volgende hoofdstuk illustreren. 
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7 Gebruik van het plein met begeleiding  

 

In het vorige hoofdstuk hebben we een beeld gekregen van hoe het schoolplein gebruikt 

wordt wanneer er geen jongerenwerkers of leerkrachten aanwezig zijn. Er is gebleken dat er 

´vaste´ kinderen op het schoolplein zijn die het pleintje zich min of meer hebben 

toegeëigend, en er zijn kinderen die er minder komen, namelijk pas wanneer er activiteiten 

georganiseerd worden door TOS of Kansweb. Er is een hechte sfeer, kinderen voelen zich 

veilig en zijn trots op hun buurt, terwijl ze volgens zichzelf in de getto wonen, het er flink 

agressief aan toe kan gaan in taal en in gedrag en er zeker sprake is van pesterijen. 

Wanneer een TOS of Streetwise verschijnt, verandert dit agressieve beeld voor het grootste 

deel en wordt daadwerkelijk zichtbaar dat kinderen heel goed weten hoe je respectvol met 

elkaar om moet gaan en kleine kinderen de ruimte moet geven ook te voetballen.  

 

7.1 Aandacht en vertrouwen 

Dan loopt Najate het plein op. In een mum van tijd zijn er meerdere kinderen, ook om Najate heen, ze 

knuffelen haar. (…) Langzamerhand komt ook de rest van TOS erbij; ze waren op de 

Naardermeerstraat en hebben nu pauze in het kantoortje. TOS schenkt drinken in voor de kinderen. 

(observatieverslag 02/04/08) 

 

Wanneer TOS aanwezig is, is de sfeer meteen zachter, vrijer en opener. Er wordt geknuffeld, 

kinderen lachen en komen als bijen op honing af op het TOS kantoortje. De kinderen die 

anders niet of weinig op het schoolplein zijn, verschijnen dan ook, al kan de groepsgrootte 

die meedoet aan een activiteit sterk wisselen. De ene keer zijn er 15 kinderen en de andere 

keer zijn het er dertig of meer. De jongerenwerker geeft aandacht aan het kind en het kind 

voelt zich gerespecteerd. Dat kinderen graag aandacht krijgen, blijkt wel uit het gegeven dat 

wanneer TOS er is, ze altijd wel rond het kantoortje hangen en aandacht proberen te trekken 

door voor de ramen te springen of steeds op de deur te kloppen. Ook de bus van Streetwise 

is als honing is voor de kleine bijtjes, en wanneer er een jongerenwerker op het plein 

verschijnt, hangen de kinderen om hen heen en trekken de aandacht.  

 

Naast me komt een stagiair van Kansweb zitten, hij is van de jongensclub en moet nog lunchen dus 

eet een broodje van de AH to Go. Het is nog onduidelijk wie er nog meer komt werken, want Gracia 

had hem geen mail gestuurd. Een paar jongens staan om hem heen met grote verhalen over vechten, 

Bruce Lee, en Jackie Chan. Ook doen ze een imitatie van deze vechthelden. Ze gaan stoeien met de 

jongen van Kansweb. Op een gegeven moment is het: “Ok jongens, nou is het genoeg ophouden.” 

(observatieverslag 02-04-08) 

 

De jongens vinden het leuk om rond de stagiair te hangen, om hem te bekijken en aandacht 

te trekken door tegen hem aan de duwen, voor zijn neus te springen en te lachen. De 
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kinderen houden zich graag bezig met de jongerenwerker die al ´gevestigd´ is en willen 

graag aangeraakt worden hem. De mannelijke jongerenwerker heeft vooral een 

aantrekkingskracht op jongens als zijnde de sterke stoere man die de kinderen kan optillen 

en kan stoeien; de vrouwelijke trekt de meisjes aan en krijgt een meer verzorgende rol 

toebedeeld bestaande uit knuffelen, lekker kletsen en „mooi zijn‟. Meisjes komen dan ook 

graag even in het kantoortje zitten met Najate: “Je hebt het dan over hele andere dingen,” 

zegt ze zelf en is van mening dat de meisjes daar ook echt behoefte aan hebben. De  manier 

waarop kinderen op mij, onderzoeker, reageerden, is vergelijkbaar. Ook al was ik geen 

jongerenweker en bleef mijn rol in de meeste gevallen de kinderen onduidelijk, raakten de 

kinderen gewend aan mijn aanwezigheid en de aandacht die ik hen gaf. Met name meisjes 

kwamen graag een praatje maken, gewoon naast me zitten of zelfs knuffelen.   

 

Youssra komt op me afrennen en omhelst me. “Pas maar op dat je niet te dicht op je 

onderzoeksobject zit”, zegt Auke en lacht (observatieverslag 23/04/08) 

 

De opmerking van Auke nadat Youssra op me af kwam rennen om me te knuffelen, 

illustreert mooi dat er een dichte band is tussen jongerenwerker en kind. Deze band moet 

wel groeien, het is aftasten, veel praten en laten zien dat je geen kwaad wil. Kinderen 

moeten namelijk eerst wennen aan de „ander‟ en als de jongerenwerker het goed doet, 

ontstaat er vertrouwen en ruimte voor een artefact als „knuffelen‟. Najate, voorvrouw van 

TOS Nieuwendam beaamt dit en ziet het aanraken als “echt contact maken. Bij de stoere 

jongens was dat in het begin nog wel moeilijk, die reageerden meteen defensief op het 

moment dat ze alleen maar een hand op de schouder legde. “Wat raak me niet aan”, zeiden 

ze dan terwijl ze terugdeinsden. (…) Nu is dat anders en vinden ze het wel fijn om af en toe 

een aai over de bol te krijgen.” (Najate, 14/04/08) 

IR: Heb je veel problemen met kinderen? 

IE: Van het begin wel, Naardermeerstraat maar nu niet meer.  

IR: Wat voor problemen dan? 

IE: Ja ze wilden niet dat wij daar kwamen werken. Ze zeggen dat is onze plein. En jullie moeten 

gewoon eh weg wezen. 

IR: En hoe is het uiteindelijk weer goed gekomen? 

IE Ehm ja dat meisje dat hier werkt, Icram, haar broer heeft ook wat te zeggen daar hè. Ze woont 

daar. Dus eh ik dacht ik ben eh ja, ik zei tegen hem, mogen we een paar keertjes samen 

werken?  

IR: Met die broer? 

IE: Ja hij was ook bij ons stage lopen, dus ik eh toen heb ik met die jongens grapjes maken dit 

met die kinderen, ik probeer altijd een beetje dichterbij komen met die grapjes, samen spelen, 

voetballen, beetje gooien beetje lachen, en nu heb ik goeie band met die jongen maar toen 

niet. Ze wouden eerst niet. (interview met Ali, TOS) 

Ali geeft een beschrijving van het acceptatieproces toen TOS zich bij de Naardermeerstraat 

vestigde. Hierin erkent hij de toe-eigening van jongeren van een pleintje of plek, zoals dat in 
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paragraaf 6.1 is beschreven. Er komen namelijk vreemden activiteiten organiseren die in de 

ogen van „de eigenaars‟ er niets te zoeken hebben en dus een agressieve houding als 

reactie krijgen. De juiste „tactiek‟ van de jongerenwerker is het betrekken van „de eigenaars‟ 

en het aannemen van een open houding om tot een goede verstandshouding te komen. 

Langzamerhand kan de jeugd de werkers vertrouwen, en wordt het “gewoon leuk” wanneer 

er activiteiten worden georganiseerd. Ander is er niets te doen namelijk: “Ja het is een soort 

opvang, gewoon een eh (.) ik weet niet een soort buurthuis ja toch?” aldus Esma, 16 jaar en 

ook werkzaam als TOS stagiaire. In ieder geval: “Ze bezorgen ons een leuke dag”.  

 

Veriana ging naar het schoolplein omdat ze zich thuis verveelde. Haar moeder lag te slapen, haar 

zusje van anderhalf ook, en haar twee broers van 17 en 19 jaar waren aan het roken. Haar vader 

maakt broodjes dus die was aan het werk. Ze verveelt zich vaak. Daarom vindt ze het ook leuk dat 

TOS veel organiseert. Gisteren waren ze op uitje geweest naar een plek met een hele grote glijbaan. 

Vandaag was TOS met de kinderen ouder dan twaalf naar het spookhuis (observatieverslag 27/02/08) 

 

Uit het verhaal van Veriana blijkt dat het thuis niet leuk is en ze geen aandacht krijgt. Ze vindt 

ook geen aansluiting bij haar veel oudere broers die thuis roken [AR, blowen?]. Ze speelt 

vaak alleen, zoals ik haar ook aantrof op het schoolplein. Voor meisjes en jongens zoals 

Veriana is het bestaan van een organisatie als TOS bijna een noodzaak. TOS geeft haar de 

kans lol te maken en even te ontsnappen aan haar verveling en verwaarlozing. De aandacht 

die ze van begeleiders krijgt, is haar dan ook heel veel waard. 

 

7.2 Leefregels 

Zoals in hoofdstuk 4.3 is omschreven, hebben de professionals in het veld samen met het 

SDAN leefregels geformuleerd die overal in Nieuwendam-Noord gelden. Vooral voor de 

jeugdwerkers is een belangrijke rol weggelegd in het uitdragen van de leefregels naar de 

jeugd toe. Om eenheid te creëren, is besloten dat alle jeugdwerkers de leefregels op hun 

kleding moeten dragen. Echter, in praktijk heeft alleen Streetwise dit toegepast: TOS‟ers 

dragen herkenbare kleding maar zonder leefregels terwijl de medewerkers van Kansweb 

helemaal geen „bedrijfskleding‟ hebben. Dat jeugdwerkers ze niet zichtbaar uitdragen, kan 

eraan bijdragen dat de leefregels niet als zodanig bekend zijn bij de kinderen.  

De vrouw van Ali deelt flyers uit: Streetwise en Scorpio gaan naar het Strand, vrijdag 3 mei 2008, 

18:00 – 20:30 uur – Evenemententerrein Waterlandplein – voetbaltoernooi, kinderstrand, 

volleybaltoernooi, live muziek. Op de achterkant van het blaadje staan de leefregels van Nieuwendam: 

“We zorgen voor elkaar, iedereen hoort erbij, we zorgen voor onze omgeving, we beheersen onszelf.” 

Ik vraag aan een meisje wat dit is en ik laat de leefregels zien. Ze laat geen blijk van herkenning zien. 

(observatieverslag 23/04/08) 
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Uit het voorbeeld blijkt dat kinderen nauwelijks op de achterkant van de flyer kijken, maar wel 

enthousiast worden over het strandfeest op het Waterlandplein. Het gaat hen er niet om hoe 

iets wordt georganiseerd en onder welke voorwaarden, maar dat het wordt georganiseerd. 

Ze zijn namelijk allang blij dat er weer iets te beleven valt. Echter, dat kinderen de expliciete 

leefregels niet kennen en het ze ook niet kan interesseren, wil niet zeggen dat kinderen niet 

weten „hoe het hoort‟. Kinderen weten namelijk heel goed wat respect is, dat je luistert naar 

elkaar en elkaar in eigen waarde laat en laten dat zien wanneer er controle is. In de lijn van 

respect is één van de dingen waar jongerenwerkers veel op letten, het taalgebruik. Niet 

schelden en niet vloeken is de kern die kinderen maar al te goed begrijpen. 

 

Gina:   Vind je het erg wat we hier doen? 

Ik:  Wat doen jullie dan? 

Gina:  Nou, schelden enzo. 

Ik:  Wat vind jij ervan? 

Gina:  Ja het hoort er gewoon bij weet je. Dat doen we gewoon, het hoort bij Nieuwendam. Is 

gewoon leuk. 

Iedereen reageert luid en instemmend. Ja, dat klopt, het is gewoon Nieuwendam dat je scheldt. 

Ik:  Maar waar leer je dat dan, op school vinden ze dat toch niet goed? 

Gina:  Op school ook man! In de pauzes, gewoon in de klas, wel man! 

Ik:  Ja maar daar wordt je toch op terecht gewezen? 

Gina:  Neeeee, dat doen we gewoon! 

Er is een gejoel en gedoe, met het pinken ertussendoor. (observatieverslag 10/04/08) 

 

In het fragment –waar er géén jongerenwerkers aan het werk zijn- maakt Gina kenbaar dat 

ze heel goed weet dat ze grove taal uitslaan. Toch doen ze het, al mag het niet. De grove 

taal is net zoals het slaan een gezamenlijk artefact die identiteit geeft aan de kinderen. Door 

grof te praten, weten ze me wie ze te maken hebben en wordt het wij-zij gevoel versterkt. Ze 

gebruiken hun eigen taal wanneer er geen controle is, zoals in de schoolpauzes of op straat 

wanneer er geen jeugdwerkers aan het werk gaan. Zo wisten ze, ondanks mijn rol als 

onderzoeker de kinderen nooit helemaal duidelijk is geweest (immers, onderzoek is iets dat 

in hun beleving ver van het bed staat), dat ik „niet van de straat‟ was. Voor de kinderen is het 

dan ook heel raar dat ik straattaal kan uitslaan. 

 

Eén van de stoere jongens pakt het ding, schrijft zijn naam in graffitistijl en gooit het schrift en pen mijn 

kant op. De pen valt op de grond, maar hij pakt het niet op en loop weg. Ik ben verontwaardigd en 

roep geheel onbewust „What the f‟, maar ik hou me op tijd in. Het woord fuck spreek ik niet uit, maar 

de kinderen reageren heftig. Oooooh! „Ik ga het tegen Najate zeggen, dat mag niet!‟ Jaaaa ze zei het, 

ze zei het! (observatieverslag 10/04/08) 

 

In het fragment reageren alle kinderen om me heen heftig op mijn ingehouden „fuck‟. Ze 

schrikken van het gegeven dat ik het woord in mijn mond neem wat niet hoort bij ´de ander´. 

In de beschreven situatie loste ik het op door te vragen of schelden niet bij Nieuwendam 



 

 

 

59 

hoorde, zoals mij verteld was. Doordat één van de meiden reageerde met: “Jij bent niet van 

de straat hè?” werd duidelijk dat ik –ondanks ze graag om me heen hingen- een 

buitenstaander was. Want kinderen in Nieuwendam schelden, en buitenstaanders niet, en al 

helemaal geen jongerenwerkers die het goede voorbeeld geven. Vandaar ook de reactie: “ik 

ga het tegen Najate zeggen”. Ook al was er die dag helemaal geen sprake van de 

aanwezigheid van TOS, spelen de regels die er gelden wanneer TOS er wel is, in de 

achterhoofdjes. Want op de vraag of ze dan ook wel schelden wanneer TOS op het plein is, 

kreeg ik als antwoord: “Ook. (.) Maar minder.” De kinderen houden zich dus in wat scherpe 

taal betreft wanneer er controle is op het schoolplein. Het feit dat ze Najate noemen, 

betekent dat de impact op kinderen heel erg persoonsgebonden is. Zou een Esma (16 jaar 

en stagiaire bij TOS) er bij staan, dan zou dit waarschijnlijk niet veel uitgemaakt hebben, al 

hebben kinderen respect voor haar. Het respect dat Esma krijgt als zijnde „oudere jeugd‟ is 

een ander soort respect omdat Esma ook deel uitmaakt van het „wij, gangsters‟ in 

tegenstelling tot de oudere, verantwoordelijke Najate die bovenaan de reputatierang staat in 

de ogen van kinderen. Een van de jongens op het plein zei: “Najate. Die staat helemaal 

boven. (…) Die helpt ons veel op straat enzo. (…) Die heeft echt macht”. Najate stelt in de 

beleving van de kinderen dus niet alleen regels, maar helpt hen ook echt en heeft daar de 

positie voor.  Om die reden kunnen ze begrip opbrengen voor de regels die Najate (TOS) 

stelt.  

 

7.3 Schatjes 

Alle aandacht van welzijnsorganisaties krijgt de jeugd in Nieuwendam-Noord vanwege van 

hun sociaaleconomisch lage status, de niet-stimulerende omgeving waarin ze opgroeien en 

de ouders die niet in staat zijn ze „normaal‟ op te voeden. Zoals we dat in hoofdstuk 4 

hebben gezien blijkt de straat hun (tweede) thuis te zijn. Thuis in huis is het namelijk niet leuk 

en is er weinig ruimte. Je zou verwachten dat dit soort kinderen moeilijk gedrag vertonen. 

Wanneer er activiteiten georganiseerd worden, valt dit heel erg mee. Zoals ik al schreef, zijn 

kinderen dan vrolijk, wordt er gelachen en wordt er in harmonie gespeeld. Najate zei: “Toen 

ik hier kwam, voelde ik me meteen thuis. Ze zijn zo lief hier”. Terwijl Nieuwendam-Noord 

door de welzijnsorganisaties wel als aandachtswijk gezien wordt, wordt dit niet altijd zo 

ervaren. Zo ziet de aanvoerder van Streetwise de reden van het woord „aandachtswijk‟ niet 

terug wanneer hij in Nieuwendam-Noord is:   

 

IE: Omdat wij niet de reden van het woord erin terugzien. Maar dat is niet eh (.) wij zien iets in de 

praktijk, ook op een bepaald moment. En zij die het een aandachtsgebied noemen, die krijgen 

feiten van andere blaadjes te zien. Criminaliteit, brandstichting en dat soort dingen.  

IR: En dat zien jullie niet? 
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IE: Dat zien wij niet, want als ze bij ons komen, zijn ze natuurlijk aan het sporten en vrolijk en 

positief. 

IR: Dus je gaat ook niet echt anders om met de kinderen daar? 

IE: Nee hoeft niet. We hoeven niet anders om te gaan met de kinderen. Wij hebben duidelijke 

regels met de kinderen, en daar houden ze zich aan. Regels die wij stellen zijn ook niet zo 

raar, je moet van elkaar afblijven, niet schelden, ja daar komt het een beetje zo op neer.  

 

Clayd ziet vrolijke kinderen met een positieve houding wat volgens hem samenhangt met het 

sporten, met het feit dat ze bezig zijn. Kinderen zelf geven ook aan dat wanneer er niets 

georganiseerd zou worden, het minder leuk op straat zou zijn. “Dan zouden ze alleen maar 

hangjongeren, hangjongeren, hangjongeren. Nu niet. Daarom zijn zij ook gekomen. Omdat 

er hier niks was.” Er wordt minder gehangen in de portieken en ook het plein is veiliger 

geworden, voornamelijk voor kleine kinderen. Doordat de organisaties de kinderen iets te 

doen geeft, ze opvangt op straat, hebben kinderen ook meer lol, krijgen ze de aandacht en 

wordt er een positief effect tot stand gebracht. De kinderen zijn allang blij als er iets 

georganiseerd wordt en vinden het dan ook normaal zich volgens de regels te gedragen. 

“Ook wat op school als een probleemkind wordt aangewezen, vind ik een schatje,” aldus 

Gracia van Kansweb. 

 

7.4 Eigen voorkeur 

Er is al meerdere keren beargumenteerd dat de kinderen in Nieuwendam-Noord de straat als 

hun thuis zien en dat kinderen een voorkeur geven aan plekken om te spelen. Kinderen 

hebben niet alleen een voorkeur voor de speelplek, maar in lichtere mate ook voor het type 

activiteit. Nummer 1 tijdsbesteding van de jeugd blijft voetbal (“Wij voetballen wel honderd 

keer per dag”), maar er gaan andere kinderen naar Kansweb dan naar TOS.  Omdat 

Kansweb eigenlijk een naar de Amstelmeerschool verplaatst buurthuis is, zijn haar 

activiteiten op binnen gericht. Ook al staat vrije tijd voorop, de regels die daar gelden, 

kennen een meer schools karakter omdat de begeleider daar controle kan hebben over een 

begrensde groep qua aantal kinderen maar ook qua ruimte. De kinderen die naar de 

jongensclub van Kansweb gaan, gaan niet of weinig naar TOS. “Ik ga niet bij TOS als ze op 

stenen spelen, ik ga niet op stenen spelen, ik wil op gras.” Het type kind dat naar Kansweb 

gaat, lijkt een voorkeur te hebben voor zachtere omstandigheden: buiten op gras en binnen 

geven de muren bescherming tegen kou en andere mensen. Zo zie je bij Kansweb, naast 

degenen die het “gewoon leuk” vinden om alleen met jongens of meisjes een clubje te 

hebben, de kinderen verschijnen die op het plein alleen zijn en weinig aansluiting vinden bij 

anderen.  

Als je naar buiten gaat, dan gelden er andere regels. De straat is van iedereen. Het is de 

publieke ruimte, wat betekent dat deze vrij toegankelijk is (Karsten, Kuiper & Reubsaet 2001) 
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en dat je als pleinwerker niet alle controle kunt hebben en in principe ook niet gelegitimeerd 

bent daartoe. Het enige dat je kunt doen, is de leefregels naleven als het respectvol met 

elkaar omgaan en niet vechten. Streetwise lost het ´probleem´ van de onbeheersbare, 

openbare ruimte handig op: ze brengen grenzen aan door van boom tot boom een lint te 

binden en hangen een grote Streetwisevlag op. Dit maakt het herkenbaar en maakt het 

zichtbaar tot waar het „Streetwise-terrein‟ gaat. Je ziet dan ook ouders aan de rand staan die 

hun jongere kinderen laten meespelen. Het plein op Corverbos lijkt dan meer op een 

muurloze gymzaal waar overal sportieve spelletjes gespeeld worden zoals touwtje springen, 

handbal en tennis.  

Het schoolplein van de Amstelmeerschool wordt niet zo duidelijk afgezet als zijnde 

speelruimte van TOS. “Als je niet wil spelen, prima. Wil je wel spelen, kom maar. Wil je 

alleen gezellig kletsen? Prima, ik doe mee,” aldus Najate. TOS sluit hierin nauw aan op de 

straat als thuis, zoals de naam al doet zeggen. Het is een grote, gemoedelijk chaos. Thuis op 

straat, dat betekent een gezellige sfeer, je kunt lekker je eigen gang gaan en de begeleiders 

doen mee met datgene waar de kinderen zin in hebben. Het komt dan vaak neer op dezelfde 

dingen als kletsen, Rond de Tafel en in groepjes spelen zoals in het volgende fragment.  

 

Er zijn nu dertig kinderen. Er wordt in groepjes gespeeld: touwtje springen, Triviant, Rond de Tafel en 

er zitten kinderen op de stoeltjes voor het TOS kantoortje. Er is vrij weinig energie. Het Rond de Tafel 

gebeurt heel rustig. Ali zegt dat het door het weer komt. Zelf vindt hij de dag ook lang duren. We kijken 

naar het groepje kinderen op de stoeltjes dat nu aan het zingen/schreeuwen is onder begeleiding van 

een djembé.  “Allemaal Moccro‟s,” zegt Ali. “Dit groepje is beter,” en hij heeft het over de meiden 

waarmee hij Rond de Tafel speelt. “Ja kan ook van andere culturen toch.” Een meisje zegt dat ze 

dorst heeft, en gaat bij TOS vragen of ze daar water hebben. (observatieverslag 24/04/08) 

 

Uit bovenstaand fragment blijkt dat er –net zoals wanneer er geen begeleiding is- groepjes 

gevormd worden van de meer harde kern die bij de stoeltjes hangt (in Ali‟s woorden 

“moccro‟s”), en van kinderen die op TOS afkomen en rustig Rond de Tafel spelen. Blijkbaar 

zijn kinderen van verschillende rassen goed in staat zijn te mengen, al gaan kinderen wel 

gewoon hun eigen gang. TOS werkt zo binnen de cultuur van het schoolplein: sommigen 

willen spelletjes doen, terwijl anderen (vaak harde kern) ervoor kiezen om gezellig te 

“chillen”.  

 

7.5 Respect voor jongere kinderen 

Er is een belangrijke verandering die TOS tot stand heeft gebracht. Doordat TOS de 

speelruimte wil teruggeven aan kinderen, wordt er niet meer gehangen op het schoolplein 

door groepjes blowende jongeren. De zestienjarige Esma beaamt dit: “Geloof me, als TOS er 

niet meer is, dan is er weer daar een groepje Surinamers, hier Marokkanen aan het smoken. 

Echt vroeger durfde ik niet hier zo te lopen hoor.”  
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En het klopt, groepjes oudere jongens hangen voornamelijk op het bankje bij de bushalte, of 

soms nog in de portieken rondom het plein. Daar wordt wel gedronken en geblowd, maar 

wanneer ze wel op het schoolplein zijn, dan kijken ze toe en heel soms geinen ze ook wat 

met de kleintjes. Ondanks ze verderop gaan blowen of drinken, zijn deze jongens rustig, 

groeten altijd vriendelijk en hebben ze goede contacten met de bij TOS en Streetwise 

werkende Nieuwendamse jongeren. Vooral met het voetballen zorgt TOS voor ruimte voor 

jongere kinderen. Aangezien voetbal nummer 1 bezigheid is van de jeugd in Nieuwendam-

Noord, is het niveau over het algemeen heel hoog. TOS zorgt ervoor dat ook de kinderen die 

nog niet zo goed zijn, de kans krijgen zoals in het volgende fragement. 

 

We gaan voetballen met Hassan en nog een jongetje. De ene gaat er steeds vandoor met de bal. 

Esma wijst hem terecht dat hij op zijn plek moet blijven staan en niet met de bal moet wegrennen. Hij 

luistert, en later is hij de lummel. (observatieverslag 23-04-08)) 

 

Kinderen die beter zijn, moeten meespelen op het niveau van de mensen die iets minder 

behendig zijn met de bal. Dit idee wordt ook overgebracht op de oudere jeugd. Soms komen 

ze zelfs even mee voetballen met de kleintjes.  

 

Er kwamen twee grote jongens het plein op van rond de twintig. Ze hadden een goudkleurige voetbal 

mee. Eén van kleine jongens riep: „Mohammed‟. Mohammed bleef staan bij het voetbaldoeltje. De 

paar jongens op het voetbalplein groetten hem en gingen om hem heen staan. Mohammed trapte een 

balletje mee. De andere „grote‟ jongen van de twee trapte in zijn eentje een balletje aan de andere 

kant van het voetbalplein. (observatieverslag 27-04-08) 

 

Respect is erg belangrijk op de straat, iets dat er moet zijn tussen oudere en jongere jeugd, 

één van de belangrijkste speerpunten van TOS. Respect verandert de straat voor de 

jongeren. Zo zegt Esma: “Ja eerst was er veel ruzie, (.) kinderen die eh (.) ja eigenlijk een 

soort gettobuurt. En nu is het gewoon meer van kinderen komen op het speelplein, spelen, 

en ze geven je respect enzo.” 
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8 Slotanalyse 

 

Tot nu toe hebben we aan de hand van data uit documenten, observaties en interviews een 

uitgebreid beeld gekregen van hoe beleidsmakers met hulp van de civil society ingrijpen in 

het kader van verbetering van de leefbaarheid van de krachtwijk. De beelden laten ons zien 

hoe de doelgroep, de jeugd in Nieuwendam-Noord, betekenissen toekent aan dit ingrijpen. 

Er is specifiek gelet op de interactie op het schoolplein van de Amstelmeerschool waarin een 

onderscheid gemaakt kan worden tussen interactie met en zonder jongerenwerkers op het 

plein. In hoofdstuk 4 tot en met 7 zijn de onderzoeksdata besproken wat nu leidt tot het 

beantwoorden van de hoofdvraag: Welke betekenissen geven kinderen aan het schoolplein 

en de interventies van het beleid hierop/hieromheen die zijn gericht op sociale samenhang, 

participatie, talentontwikkeling en preventie van problemen?  

 

8.1 Betekenissen van het kind 

Waar beleidsmakers denken in termen van talentontwikkeling, sociale samenhang, preventie 

en participatie, denkt het kind aan voetbal (“schrijf je ook iets over voetbal?”), in verschillende 

rassen (“welke taal ben jij?”) die wel samen één buurt vormen (“We zijn allemaal één, één 

Nieuwendam”), ze denken in materie (“heb je geld/snoep/ijs?”) en ze denken in verveling 

(“we hebben gewoon niks te doen”). 

De geobserveerde „pleiners‟ kennen niet anders dan de situatie waarin ze opgroeien 

en ervaren hun buurt (eerder dan andere buurten) als veilig en voelen zich verbonden met 

de buurt en elkaar. De straat krijgt de functie van een thuis. Het plein bij de 

Amstelmeerschool staat dan wel bekend om pesterijen en grof gedrag maar is voor de 

gebruikers een waardevolle ontmoetingsplek: kinderen hebben hier het gevoel dat ze ergens 

bij horen.  

Veel van de oudere kinderen weten dat ze in een achterstandswijk‟ wonen, noemen 

hun wijk de getto en zien zichzelf als “gangsters”, of “van de straat”. Deze term „gangster‟, 

komt vrijwel overeen met de term „gang member‟ die als een symbolische representant van 

de „undeserving poor’ staat, ofwel de onderklasse (Engbersen 2006). Binnen hun eigen 

wereld zijn zaken overzichtelijk, maar in vergelijking tot de „buitenwereld‟, zien de 

geobserveerde kinderen zichzelf als achtergesteld. De jeugd ziet geld als overlevingsmiddel 

en iets waar buitenstaanders over beschikken. „Slechte‟ dingen zoals stelen van 

buitenstaanders wordt daarom geaccepteerd. “Het moet wel, voor geld, je moet overleven.”   

De interventies voorzien voor een deel in deze financiële behoefte. TOS en Streetwise 

bieden namelijk werkgelegenheid aan tieners, en het zakgeldproject kan kinderen geld 

opleveren. Maar ook voor de anderen zijn deze activiteiten erg waardevol. Er is namelijk 
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sprake van verveling en aandachtstekort. In meerdere onderzoeken naar jongeren is 

gebleken dat contacten met volwassenen erg belangrijk zijn en bij afwezigheid van zulke 

contacten dit als een tekort wordt ervaren (Sinnaeve, Van Nuffel & Schillemans 2004). Dit 

belang van contact met volwassenen blijkt uit de observatie dat kinderen gezien willen 

worden, willen horen dat ze goed zijn in wat ze doen of maken en warm worden van een 

knuffel of aai over de bol. Het kind wil zijn energie kwijt, maar ook een verhaal. Dit maakt de 

jongerenwerker dan ook mogelijk voor het kind. De jongerenwerker krijgt zo een rol 

toebedeeld van de volwassene die aandacht geeft.  

Er zijn ook heel wat (jonge) kinderen waarvan de ouders het noodzakelijk vinden dat 

er toezicht is. Hoe jonger de kinderen, hoe groter de begeleiding (Degreef 2004). Voor deze 

kinderen en ouders is begeleiding op de pleinen ideaal. Ook kinderen die normaliter niet zo 

makkelijk aansluiting vinden bij andere kinderen, doordat ze timide zijn of gepest worden, 

kunnen zich veilig voelen in de aanwezigheid van jongerenwerkers.  

TOS, Kansweb en Streetwise vormen een vanzelfsprekendheid. In de beleving van de jeugd 

maken de organisaties daadwerkelijk deel uit van Nieuwendam-Noord: de professionals 

wonen er of lijken er te wonen doordat ze er zo vaak zijn. Het is voor kinderen normaal dat 

mensen van TOS rondlopen. Vandaar dat elke volwassene die net iets vaker dan de 

gemiddelde ouder op het schoolplein is, al snel wordt geassocieerd met TOS. 

De aanwezigheid van welzijnsorganisaties op straat heeft volgens de jeugd een 

positieve verandering tot stand gebracht: er is respect op straat en ruimte om te spelen. Toch 

blijft de straat publieke ruimte waar alles gebeurt op basis van vrijblijvendheid en het recht 

van de sterkste blijft gelden, al dan niet in mindere mate in de aanwezigheid van 

jongerenwerkers. De harde straatcultuur blijft voor een groot deel behouden, dat blijkt vooral 

wanneer kinderen zonder toezicht buiten zijn. Kinderen die de straat te hard vinden (letterlijk 

om erop te spelen en figuurlijk omdat ze er makkelijker buiten gesloten kunnen worden), 

spelen ergens anders, komen pas naar het plein wanneer er begeleiding is, of gaan naar 

Kansweb waar je binnen zit en de ruimte beheersbaar is. Ondertussen blijft het op straat een 

gezellige chaos.  

 

8.2 Aansluiting op de wensen en taal van het kind 

Als we nu kijken hoe het interventie- en jeugdperspectief met elkaar in verhouding staan 

zoals dat in de laatste deelvraag wordt geformuleerd, zien we de beleidsmaker die vindt dat 

Nieuwendam-Noord een wijk is waar nog veel beter moet, een jongerenwerker die omringd 

is door lachende kinderen, en een kind dat tevreden is met de wijk maar het welzijnswerk 

nodig heeft om zich gezien te voelen.  
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Kinderen kunnen vrij weinig met de beleidstaal: dat ze opgroeien in armoede, hun ouders 

niet in staat zijn hen op te vangen met als gevolg dat ze als hangjongeren kunnen worden 

bestempeld zegt hen niets waar ze beter van kunnen worden. Verder zijn de fel bestreden 

bewegingsarmoede, de lage sociale samenhang en het lage participatieniveau geen dingen 

waar ze mee zitten. Integendeel, volgens kinderen zijn er veel actieve mensen in de buurt en 

is het een relaxte buurt waar niks moet. De preventie van criminaliteit wordt in sterke mate 

bereikt: buiten het feit dat het om voornamelijk allochtone kinderen gaat, ervaart de 

jongerenwerker niet expliciet dat hij of zij in een probleemwijk werkt. Door de positieve 

benadering zullen kinderen zich namelijk positief opstellen en is het fijn en veilig op straat. 

De geobserveerde jeugd vertaalt de leefregels naar het kernwoord respect, iets dat zij zelf 

ook wensen te ontvangen. 

De jeugd in Nieuwendam gaat uit van de vrijblijvendheid van activiteiten: meedoen 

wanneer ze dat willen. De jongerenwerkers spelen met hun insteek van `thuis op straat´ in 

op deze houding. Buiten zijn blijft voor de kinderen dan hetzelfde, of je het nu chillen, spelen 

of sporten noemt. De beoogde talentontwikkeling en participatie worden hiermee niet 

behaald. De aanwezigheid van jongerenwerkers beïnvloed slechts in lage mate de 

bezigheden op straat, door de vrijblijvendheid worden kinderen minder snel geprikkeld om 

verder te kijken dan voetbal, eten en rappen en blijft men hangen in oude gewoontes. Met 

deze observatie sluit dit onderzoek aan op Jans en De Backer (geciteerd in {{88 Sinnaeve, I. 

2004}} dat participatiekansen sterk afhankelijk zijn van de concrete context en dat er 

basisvoorwaarden vervuld moeten zijn vanuit het perspectief van de individuele jongere. Er 

moet sprake zijn van een uitdaging terwijl de jongere het gevoel heeft greep te hebben op de 

situatie zonder daarbij de verbondenheid met de omgeving en anderen te verliezen. In de 

huidige situatie worden kinderen maar weinig uitgedaagd. Een van de bepalende factoren 

daarbij is de begeleiderhouding. Zo heeft Najate een invloedrijkere reputatie dan elke andere 

jongerenwerker. Eén van de redenen die geïnterviewde kinderen daarvoor aangeven, is dat 

Najate zowel de Nederlandse als de Marokkaanse goed beheerst. Najate heeft een 

normaliserende invloed op de kinderen (“Ik vertel het Najate!”) en trekt met haar 

aanwezigheid veel kinderen aan mee te doen. Kinderen zien Najate als een moederfiguur, 

iets wat ze nodig hebben. Door haar karakter en didactisch inzicht kan zij kinderen uitdagen 

zonder hen daarbij greep te laten verliezen op de situatie. Het feit dat de invloed van een 

begeleider zo persoonsafhankelijk is, is een kwetsbaarheid van het verloop van de huidige 

interventies.  
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8.3 De veilige achterstandswijk 

In het beleidsdenken is het probleem van de achterstandswijk de hoge concentratie 

sociaaleconomisch zwakkeren waarvan het merendeel allochtoon is. De gewenste 

betrokkenheid van bewoners bij het beleid blijft sterk achter. Vooral allochtonen worden 

nauwelijks bereikt. (Uitermark 2003) Uit het huidige onderzoek blijkt dat de 

„achterstandsjeugd‟ een beperkt sociaal netwerk waarin er weinig sprake is van 

buurtoverstijgende contacten. De kinderen uit de onderklasse zijn op elkaar aangewezen. Ze 

zitten samen ´vast´ in hun wereldje wat zowel positieve als negatieve effecten heeft. Er wordt 

een hoge sociale samenhang ervaren, wat door het kabinet als voorwaarde voor een goede 

samenleving gezien wordt. Echter, deze sociale samenhang uit zich in een front, namelijk dat 

van één Nieuwendam tegenover de rest van de stad/maatschappij. Hun woonwijk die door 

het stadsdeel als vies en onveilig wordt bestempeld, is voor hen juist de plek die identiteit 

geeft, die overzichtelijk en veilig is. Ondanks het gegeven dat de oudere jeugd veel ruimte 

geeft aan de jongere kinderen (ze blowen niet op het schoolplein, nee ze draaien er alleen 

hun joint), geldt nog wel het recht van de sterkste. Niet iedereen is opgewassen tegen de 

hardheid van de straat en wordt als vanzelfsprekend vatbaar pestmateriaal. Maar omdat het 

gepeste kind het thuis net zo saai heeft als zijn leeftijdsgenoot, wil het toch naar het 

speelplein. De aanwezigheid van TOS maakt de drempel dan stukken lager en maakt het 

zelfs leuk om naar het speelplein te komen. Ondanks het feit dat de sfeer op die momenten 

veel gemoedelijker is, pestgedrag wordt tegen gegaan en elk kind het duidelijk fijn vindt, 

wordt de harde straatcultuur voor een groot deel behouden. Wanneer de kinderen weer 

„alleen op de wereld‟ zijn, vervalt men weer in grover groepsgedrag. “TOS is er toch niet 

altijd.” Kinderen die voornamelijk naar het plein komen wanneer er begeleiders zijn, 

verdwijnen dan weer op de achtergrond en wordt de situatie als volgt beschreven: “Het hoort 

er nou eenmaal bij, dit is Nieuwendam.”  

Met deze declaratief leggen kinderen zich neer bij de gang van zaken. Jongerenwerkers zijn 

er nou eenmaal niet altijd en overal, wat betekent dat de straat altijd in zekere mate 

onbeheersbaar blijft en de diepgewortelde straatcultuur behouden blijft. Als we nu kijken naar 

het door het SDAN beoogde dagarrangement, rijst de vraag in hoeverre het dagarrangement 

hier verandering in zal brengen. Men kan dan wel een dagvullend programma ontwikkelen 

voor kinderen, maar dit zal altijd op basis van vrijblijvendheid blijven. En zolang de invloed 

van de meeste jongerenwerkers op de pleiners beperkt blijft door een gebrek aan 

(persoonsgebonden) competenties zoals Najate die heeft, zal het dagarrangement niets 

veranderen in de ontvangende en weinig flexibele straatcultuur van de jeugd in 

Nieuwendam.  
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9 Conclusie en discussie 

 

In dit hoofdstuk zal ik ten eerste puntsgewijs een aantal zaken concluderen om vervolgens 

nog eens in te zoomen op de mogelijkheden voor het schoolplein van de Amstelmeerschool. 

Ik zal afsluiten met een aanbeveling voor vervolgonderzoek. 

 

Door de herstructurering en selectie als krachtwijk worden er vele investeringen in de jeugd 

in Nieuwendam-Noord gedaan. 

Het beleid gaat uit van een positieve benadering bij preventie, zet in op sociale 

samenhang, participatie en talentontwikkeling en wanneer dat niet helpt is een harde aanpak 

gewenst. 

De jongerenwerker past zich aan de situatie op straat aan, die huiselijk, vrijblijvend, 

gedecentraliseerd en chaotisch is. Hij of zij probeert de hardheid van de straat om te zetten 

in een kindvriendelijke en zachte omgeving. 

De interventie legt de nadruk op het aanbieden van activiteiten, in plaats van het 

faciliteren van participatie (jong burgerschap).  

Kinderen zien de interventie als leuke tijdbesteding, en hebben het gevoel dat ze gezien 

en gehoord worden door de jongerenwerker. Ze voelen zich verbonden met de volwassenen 

die hen zorg en aandacht geeft, maar laten hun bezigheden zoals chillen en schelden die 

horen bij de straatcultuur niet makkelijk veranderen. 

Toch wordt de straat positiever ervaren sinds TOS en Streetwise. Respect is hierbij het 

kernwoord. Doordat ze met respect behandeld worden, brengen oudere hangjongeren begrip 

op voor de gezamenlijke leefregels die worden uitgedragen door de welzijnsorganisaties en 

geven ruimte aan jonge kinderen. 

De geobserveerde jeugd neemt over het algemeen een passieve, ontvangende houding 

aan ten opzichte van de organisatie van activiteiten door welzijnsorganisaties als Kansweb, 

TOS, Streetwise en Thuis in de Buurt. Zo hebben interventies gericht op een schonere buurt 

nog nauwelijks een verandering tot stand gebracht in de luie en rationalistische houding van 

„voor wat, hoort wat‟.  

 

9.1 Mogelijkheden voor de Amstelmeerschool  

Een sociaal zwaartepunt op het plein van de Amstelmeerschool zou in het voordeel moeten 

werken van de door het kabinet beoogde sociale samenhang: wijkbewoners moeten zich 

geborgen voelen in een bepaalde groep of netwerk.  Echter, het plein krijgt maar tot op 

zekere hoogte deze functie toebedeeld door de doelgroep. Volwassenen blijven het grootste 

deel van de dag weg en het zijn dezelfde kinderen die op het schoolplein komen. Dat TOS 
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over de hele week verspreid op drie verschillende pleinen is te vinden, en Streetwise in de 

zomer op Corverbos, sluit juist heel goed aan op de decentralisatie. Het is zelfs zo dat 

jongeren bij TOS klagen dat er te weinig aandacht gaat naar de Naardermeerstraat waar “ze 

helemaal niks hebben, terwijl alles hier bij de Amstelmeerschool zit”. Met moet zich afvragen 

of het überhaupt reëel is iedereen naar de Balgzandstraat te willen trekken. Sommige 

kinderen spelen nou eenmaal liever op gras dan op steen. En elk plein wordt nou eenmaal 

toegeëigend door kinderen met als gevolg dat het eigen mensen en een eigen cultuur kent. 

Zo kan die van het Amstelmeerschoolplein beschreven worden als een harde maar gezellige 

chaos.  

Echter, er zijn kansen. Met oog op de toekomst waarin de school een nieuw gebouw 

krijgt en er mogelijk sprake is van een metamorfose van het schoolplein tot een Richard 

Krajicek Playground moeten deze kansen benut worden. In termen van de ´kracht van de 

wijk´ moeten kinderen geactiveerd worden, in die zin dat ze zelf activiteiten organiseren die 

een stapje verder gaan dan het in groepjes spelletjes spelen in de huidige situatie. De 

activiteiten zouden meer gestructureerd van aard moeten zijn. Uit observatie van de RKF 

Playground Reigersbos in Amsterdam Zuid Oost3 is namelijk gebleken dat zowel kinderen 

als ouders voor gestructureerde sportactiviteiten een grotere afstand willen afleggen. 

Ondanks het gegeven dat er grenzen zitten aan sociale binding en verbroedering door sport 

(denk aan onderscheiding en uitsluiting) (Elling 2004), komt er in termen van (Collins 2004) 

bij een sportritueel veel wederzijdse energie tot stand, meer dan tijdens de chaos op het 

schoolplein. Hét voorbeeld bij mijn stelling is het voetbaltoernooi op 23 april 2008. Drie 

jongens uit groep 6 wilden een voetbaltoernooi. Dat idee werd door de schooldirectie 

gestimuleerd met het beschikbaar stellen van prijzen, mits ze het helemaal zelfstandig 

organiseerden. Tijdens het toernooi stond het plein vol met kinderen die er normaal 

gesproken niet zijn na schooltijd. Blijkbaar zijn kinderen op het moment dat ze zelf iets 

organiseren, heel goed in staat om anderen te enthousiasmeren. Dit is een heel ander soort 

motivatie die wordt aangewakkerd dan wanneer het voor hen gedaan wordt, zoals tijdens 

een schoonmaakactie. Blijkbaar zit er veel kracht in de kinderen zelf maar wordt die nog niet 

voldoende benut. Kinderen moeten uitgedaagd worden om zelf de handen uit de mouwen te 

steken. Om het overheidsgeld doelgerichter te besteden, moeten jongerenwerkers niet 

alleen zorg hebben voor de kinderen, maar ook de competentie van het empoweren eigen 

maken, zoals de directie van de school dat blijkbaar al kan. De Richard Krajicek Foundation 

(RKF SC), de organisatie die geleidelijk meer in beeld komt door workshops te geven aan 

jongerenwerkers, kan een waardevolle rol spelen in dit empoweren van buurtbewoners.  

                                                           

3
 Voor meer informatie zie: http://www.jeugdtenniszuidoost.nl/ 

http://www.jeugdtenniszuidoost.nl/
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9.2 Confrontatie met de buitenwereld 

In het stuk Sociale herovering en de emancipatie van de onderklasse (Engbersen 2006) 

spreekt Engbersen over het bouwen van bruggen tussen de onderklasse en de werelden van 

onderwijs, werk en succesvolle middengroepen. Dit om de emancipatie van de 

sociaaleconomische onderklasse van de Nederlandse maatschappij te stimuleren. Zijn 

ideeën sluiten heel goed aan op de paradox die uit dit onderzoek voortkomt, namelijk dat 

kinderen zich veilig voelen in hun achterstandswijk terwijl die door buitenstaanders juist als 

onveilig wordt verklaard. Waar voor de middenstander de universiteit als symbool van 

emancipatie en sociale mobiliteit staat, is dit voor de kinderen uit Nieuwendam een „ver-van-

mijn-bed-show‟, een verre enge wereld. Kinderen hebben weliswaar een beeld van de 

toekomst waarin ze in ieder geval beter zijn dan nu, maar bij een gesprek over opleiding zou 

geen van de gesproken meiden naar de universiteit gaan. “Dat is zo duuuuur!” was het 

argument en “dat kan ik nooooit”. Ook door verhalen van leeftijdsgenoten of oudere broers of 

zussen kunnen kinderen worden afgeschrikt door confrontatie met de „buitenwereld‟ zoals in 

het volgende pijnlijke fragment.  

 

Ander: Mensen maken alles kapot. 

IE: Mensen maken mijn hart kapot. Dat is het. 

IR: Ja? 

IE: Ja datte. (.) 

IR: Hoezo? 

IE: Gewoon. (.) Je wordt niet aangenomen. Ik heb bij Albert Heijn gesolliciteerd, ik word niet 

aangenomen. Bij Van Haren, ik word niet aangenomen. (.) Bij McDonalds, niet aangenomen. 

Footlocker, niet aangenomen. Ik kan nog wel verder.  

IR: En dat doet pijn aan je hart? 

IE: Tuurlijk. 

Ander: Je denkt je wordt aangenomen, alles, en dan wijzen ze je af. 

IE: Je komt serieus, je trekt nog een pak aan, een blouse, zodat ze je serieus nemen, je zegt 

hallo. En dan word je afgewezen. 

 

Het is logisch dat de jongens teleurgesteld zijn na zo´n ervaring en dat het nog meer 

drempels creëert voor een succesvolle „emancipatie‟, maar doordat kinderen niet goed 

geïnformeerd worden en verhalen uitwisselen met „lotgenoten‟, kan een dergelijke 

confrontatie tijdens het solliciteren uitmonden in een groeiend negatief zelfbeeld waarvan de 

gevolgen voor aansluiting in de maatschappij bekend zijn. Net zoals Engbersen (2006) pleit 

ik hiermee voor het bouwen van bruggen tussen kinderen uit de achterstandswijk en de 

„buitenwereld‟. Dit kan een belangrijke positieve bijdrage leveren aan het groepszelfbeeld 

van de „onderklasse‟. Het realisme bij het slaan van bruggen wil ik hierbij benadrukken. De 

leden van de weinige flexibele straatcultuur worden nu positief benaderd door 

jongerenwerkers wat zelfvertrouwen en veiligheid op straat biedt. Dat is natuurlijk een mooie 
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prestatie. Echter, dit effect beperkt zich tot de wijk. Kinderen lijken het fijn te hebben onder 

de deken van liefde maar hun probleem is dat er weinig zelfvertrouwen bestaat ten opzichte 

van de „buitenwereld‟. Er mag best tegen kinderen gezegd worden dat ze inderdaad een 

achterstand hebben op anderen met sociaaleconomisch betere posities, maar door goede 

informatievoorziening en door wijkoverstijgende contacten te helpen ontstaan,  kan de angst 

voor en de passiviteit tegenover het zelfstandig functioneren in de ´buitenwereld´ 

weggenomen worden. 

 

9.3 Vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is er gefocust op kinderen op het schoolplein van de Amstelmeerschool wat 

uiteindelijk betekende dat de aandacht is gegaan naar een ´vaste´ groep pleiners. Afgezien 

van de observatie dat anderen tussen de huizen spelen en op andere pleintjes, is in dit 

onderzoek maar nauwelijks gekeken naar de mensen die niet op het plein zijn. 

We weten dus niet wat de interventies voor de anderen betekenen. Hebben deze überhaupt 

wel effect op hen? Zo was het initiatief Streetwise aanvankelijk gericht op sport voor oudere 

jeugd. Echter, Streetwise lijkt zich in de huidige situatie te focussen op kinderen. Zij die 

namelijk bij de activiteiten verschijnen, zijn in de leeftijd van 3 tot 14 jaar.  

Blijkbaar nemen de tieners in Nieuwendam-Noord wat georganiseerde activiteiten betreft nog 

meer dan de geobserveerde kinderen een passieve houding aan. Zij zoeken eigen plekjes 

op, die volgens jongerenwerkers en broertjes of zusjes vaak binnen achter de computer zijn 

of op de ongedefinieerde plek “ergens anders”. Maar wat zijn de redenen achter dit niet 

komen opdagen van de oudere jeugd? Hoe kan Streetwise zich alsnog gaan richten op de 

oudere jeugd? In ieder geval is het als stagiaire of bijbaner aannemen van buurtjongeren een 

stap in de juiste richting. Dit heeft namelijk als belangrijk effect gehad dat de 

welzijnsorganisaties zich op de pleintjes konden vestigen en respect vanuit de tieners kwam. 

De jongeren binnen het netwerk van de stagiaires en bijbaners -binnen de buurt is dat een 

groot netwerk- geven dan ook veel meer ruimte aan de kinderen en houden het voor 

kinderen veilige gevoel op straat intact. Echter, voor hen is er nog steeds weinig te doen. Het 

„ruimte geven aan de kinderen‟ lijkt in de ogen van de tieners nu om te slaan naar het gevoel 

„verdrongen‟ te worden. Waar kinderen eerst niet durfden te spelen vanwege de groepjes 

blowende jongeren, voelen jongeren zich nu beperkt in hun doen en laten. Dit is merkbaar in 

de taal die TOS-werkers in de leeftijd van 15-19 jaar uitslaan. “Het is wel leuk enzo, maar 

waar moeten wij heen dan om te blowen en shit?” Het is interessant dat de activiteit „blowen‟ 

genoemd wordt als belangrijke leefbaarheidvoorwaarde voor de jongeren.  

Deze activiteit die vaak geassocieerd wordt met asociale lui en criminaliteit staat haaks op 

het leefbaarheidbeeld van volwassen en beleidsmakers. Hoe kan een wijk voor iedereen 
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leefbaar worden als ideeën over leefbaarheid zo sterk uit elkaar liggen? Dat het beleid de 

jeugd centraal plaatst is belangrijk, maar de inspanningen die nu gedaan worden in het kader 

van jeugdparticipatie moeten goed geëvalueerd worden. Het achterhalen van wat de oudere 

jeugd in Nieuwendam nu precies aanspreekt, is een belangrijk punt voor vervolgonderzoek. 

En hoe kan er vervolgens evenwicht gevonden worden in de verschillende belangen bij een 

prettige woonwijk?  
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Bijlage 1 Overzicht observaties 

 

1. 26/02/08 dinsdag 12.00 – 13.00 

2. 27/02/08 woensdag 11.00 – 12.10 

3. 29/02/08 vrijdag  10.25 – 11.30 

4. 03/03/08 maandag 14.30 – 15.30 

5. 05/03/08 woensdag 14.15 – 15.30 

6. 11/03/08 dinsdag 11.50 – 13.10   

7. 12/03/08 woensdag 15.00 – 16.15 

8. 13/03/08 donderdag 16.35 – 17.50 

9. 19/03/08 woensdag 12.40 – 17.00 

10. 20/03/08 donderdag 08.25 – 08.50 

11. 24/03/08 maandag  (2e Paasdag)16.55 (rondje door de wijk) 

12. 27/03/08 donderdag 15.15 – 16.00 

13. 02/04/08 woensdag 14.30 – 17.30 

14. 03/04/08 donderdag 11.50 – 13.15 + 15u-16u (Buurtbreed Markengouw) 

15. 04/04/08 vrijdag  16.30 – 17.15 

16. 10/04/08 donderdag 17.00 – 20.00 

17. 11/04/08 vrijdag  15.20 – 19.00 

18. 14/04/08 maandag 14.00 – 15.30 

19. 16/04/08 woensdag 12.45 – 14.30 

20. 17/04/08 donderdag 15.30 – 17.30 

21. 23/04/08 woensdag 15.15 – 17.30 

22. 24/04/08 donderdag 14.00 – 16.00 (conferentie dagarrangementen) 

23. 28/04/08 maandag 20.30 – 20.45 

24. 06/05/08 dinsdag 16.30 – 17.00 

25. 07/06/08 zaterdag 17.45 – 19.00 

26. 16/06/08 maandag 19.15 – 22.00 (incl. workshop SC RKF) 
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Bijlage 2 Topiclijst 

 

Met de respondenten is gesproken over de volgende thema‟s: 

 

Kinderen 

Beeld op de buurt 

Waar speel je graag 

Reden van aanwezigheid op plein 

Beeld op andere kinderen 

Veiligheid 

Schoon zijn van de buurt 

Bemoeienis/ Helpen 

Beeld op activiteiten 

Verschillen tussen activiteiten 

Beeld op TOS, Streetwise, Kansweb 

Sociale cohesie 

Betrokkenheid buurt 

 

Professionals (jongerenwerkers, schooldirectie, beleidsmedewerker) 

Beeld op buurt 

Beeld op kinderen 

Beeld op eigen werk 

Beeld op eigen rol 

Veiligheid buurt 

Schoon zijn van de buurt (leefbaarheid) 

(Effect en effectiviteit van) activiteiten 

Samenwerking en het kennen van andere partijen 

Motivatie om het werk te doen 

Sociale cohesie 

Functie schoolplein 

Betrokkenheid buurt  

 


