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Abstract – The local government of the city Arnhem has little sight on what can be expected from 

youth work and how the implementation of youth work, works in practice. Therefore in this research 

it has been examined which kind of groups visit the youth centres, which activities are organised and 

with which purpose, if the organised activities match with the visiting youth and which difficulties 

youth workers experience in their work. In open interviews with fourteen youth workers and three 

street angle workers it becomes clear that youth workers mainly have to deal with teenagers who have 

problems or have an increased chance of developing them. The youth workers wants to offer the 

youth a place to hang out, reduce problematic behaviour, prevent (more terrible) problems, improve 

skills and the self-esteem and increase the responsibility by offering approachable activities, in which 

the visitors have the possibility to participate. In the course of time, the organised activities have been 

better matched with the visiting youth and thereby goals are better realised. However, the youth 

workers encounter the following difficulties in their work: not having all the required knowledge, not 

getting a sufficient amount of hours, not always being able to refer teenagers with severe problems 

because the teenagers do not want to be referred and not having a complete social network. 

 

Samenvatting – De gemeente Arnhem geeft aan weinig zicht te hebben op wat er precies van het 

jongerenwerk verwacht mag worden en hoe de uitvoering van het jongerenwerk er in de praktijk 

uitziet. In dit onderzoek is daarom gekeken welke doelgroep(en) de jongerencentra bezoeken, welke 

activiteiten er georganiseerd worden en met welk doel, of de activiteiten aansluiten op de doelgroep 

en welke knelpunten de jongerenwerkers tegenkomen in hun werk. Uit open interviews met veertien 

jongerenwerkers en drie straathoekwerkers blijkt, dat jongerenwerkers in Arnhem voornamelijk te 

maken hebben met jongeren die (lichte) problemen hebben of daar kans op hebben. De 

jongerenwerkers willen jongeren een plek bieden, overlast verminderen, (ernstige) problemen 

voorkomen, vaardigheden verbeteren en de eigenwaarde en het verantwoordelijkheidsgevoel van de 

jongeren vergroten door laagdrempelige activiteiten, waarbij jongeren in de organisatie en uitvoering 

worden betrokken. Deze activiteiten zijn in de loop der tijd steeds beter gaan aansluiten bij de 

doelgroep, waardoor doelen beter bereikt worden. Wel komen de jongerenwerkers de volgende 

knelpunten tegen in hun werk: het niet beschikken over alle benodigde kennis en kunde, het niet 

beschikken over voldoende uren, het niet altijd kunnen doorverwijzen van jongeren met zware 

problematiek omdat jongeren dat niet willen en het niet compleet hebben van het sociale netwerk.  

 

Inleiding  

In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw ontstond het jongerenwerk om jongeren 

die overlast veroorzaken van de straat te houden en daarmee de overlast te bestrijden. Dit 

jongerenwerk heeft zich steeds verder uitgebreid en ontwikkeld, wat heeft geresulteerd in een 

divers aanbod van jongerenwerk in de huidige tijd (SGBO, 2003). Ook de functies die het 

jongerenwerk heeft gekregen zijn divers. Functies zijn onder andere preventie, 

jeugdparticipatie, vorming en opvoeding, educatie en voorlichting, versterken van de sociale 
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bindingen in de buurt en ontmoeten en recreatie (Van Dam & Zwikker, 2008). Deze 

diversiteit maakt het voor gemeenten moeilijk om een goed beeld te krijgen van wat het 

jongerenwerk precies doet en oplevert (SGBO, 2003). 

 Uit onderzoek in de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Leeuwarden en Utrecht blijkt 

dat de doelen die het jongerenwerk zou moeten realiseren vaak niet voor iedereen duidelijk en 

helder zijn (respectievelijk: Platform Jongerenwerk Rotterdam, 2004; Rekenkamer Stadsdelen 

Amsterdam, 2008; Alkema, Winter, & Lankhorst, 2008; Winter, Leuw, Klap, & Valkestijn, 

2009). Uit dezelfde onderzoeken blijkt eveneens dat het jongerenwerk steeds meer ingezet 

wordt om maatschappelijke problemen zoals overlast en jeugdcriminaliteit aan te pakken, 

waardoor functies als recreatie en jeugdparticipatie in het gedrang komen. Jongerenwerkers 

zijn daardoor meer bezig met het houden van orde in plaats van het organiseren van 

bijvoorbeeld activiteiten. Het advies van de verschillende onderzoekscommissies is dan ook 

om een duidelijke doel- en doelgroepomschrijving te formuleren waarin alle betrokken 

partijen zich kunnen vinden. Dit zal ten goede komen aan de aansturing en uitvoering van het 

tiener- en jongerenwerk. 

Volgens Van de Ven (2009) heeft ook de gemeente Arnhem weinig zicht op wat er 

precies van het jongerenwerk verwacht mag worden en hoe de uitvoering van het 

jongerenwerk er in de praktijk uitziet. De gemeente Arnhem wil dit beter in beeld krijgen 

door onderzoek onder de uitvoerders van het jongerenwerk: de jongerenwerkers. De centrale 

vraag van dit onderzoek is daarom: Met welke doelen en voor welke doelgroepen zetten 

jongerenwerkers binnen de gemeente Arnhem het jongerenwerk in en op welke manier tracht 

men deze doelen te realiseren en de doelgroep te bereiken? Als eerste zullen 

beleidsdocumenten van de gemeente Arnhem en wetenschappelijke literatuur besproken 

worden. Hierop volgend worden de onderzoeksmethode en de resultaten van het onderzoek 

beschreven. Er wordt afgesloten met de conclusie en een discussie. 

 

De verschillende soorten jongerenwerk binnen de gemeente Arnhem 

De gemeente Arnhem heeft de laatste nota tiener- en jongerenwerk geschreven in 2005. In 

deze nota worden verschillende soorten jongerenwerk beschreven. Jongeren tussen de 10 en 

14 jaar oud kunnen terecht bij het tienerwerk vanuit het wijkcentrum. Activiteiten die hier 

georganiseerd worden zijn onder andere sport- en spelactiviteiten, disco’s, meidenavonden, 

vakantie-evenementen en inloopavonden. Naast tienerwerk zijn er ook jongerencentra en 

jongerenruimtes die wijkgericht werken. Jongeren tussen de 12 en 23 jaar kunnen hier terecht, 

maar de nadruk ligt voornamelijk op jongeren tussen de 14 en 18 jaar. De activiteiten die in 
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deze jongerencentra en ruimtes worden georganiseerd zijn vergelijkbaar met het tienerwerk. 

Het verschil tussen jongerencentra en jongerenruimtes is het aantal uren dat beschikbaar is 

voor de jongerenwerker. Voor jongerenruimtes in het aantal uren veel minder en maakt men 

meer gebruik van vrijwilligers. 

Behalve wijkgericht tiener- en jongerenwerk is er ook één stedelijk en één 

halfstedelijk jongerencentrum. Het stedelijke jongerencentrum heeft een culturele functie voor 

jongeren tussen de 15 en 23 jaar. Door popconcerten, dansevenementen en filmvoorstellingen 

wil men deze groep bereiken. Daarnaast zijn er reguliere activiteiten die overeenkomen met 

het wijkgerichte tiener- en jongerenwerk. Het halfstedelijke centrum richt zich op jongeren 

tussen de 12 en 23 jaar die wonen in Arnhem-Zuid. De activiteiten die hier georganiseerd 

worden zijn vergelijkbaar met het stedelijke jongerencentrum, maar vinden op een kleinere 

schaal plaats (Gemeente Arnhem, 2005).  

Ten slotte wordt er op verschillende plekken in Arnhem flexibel jongerenwerk 

aangeboden, het zogeheten ambulante jongerenwerk (Gemeente Arnhem, 2005). Deze 

jongerenwerkers werken op straat en brengen daarbij de verschillende ontmoetings- en 

hangplekken van jongeren in kaart. Daarnaast maken ze contacten met verschillende jongeren, 

bouwen ze vertrouwensrelaties op en proberen ze jongeren te activeren (Emanuel, 2009).   

 

De doel- en doelgroepomschrijving voor het jongerenwerk in Arnhem 

Het jongerenwerk binnen de gemeente Arnhem is in principe een basisvoorziening voor alle 

Arnhemse jongeren (Gemeente Arnhem, 2005). In de praktijk maakt echter een klein deel van 

de Arnhemse jongeren daadwerkelijk gebruik van het jongerenwerk. Uit de Arnhemse 

jeugdmonitor (2008) blijkt dat 72% van de scholieren niet of nauwelijks naar een 

jongerencentrum gaan. Van de jongeren die wel gaan, doet 12% dit een paar keer per jaar en 

16% minimaal een paar keer per maand. De jeugdmonitor is alleen afgenomen bij jongeren in 

de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs. Het kan dus zijn dat bepaalde 

jongeren, zoals jongeren die veel verzuim plegen en problemen hebben, uit beeld zijn 

gebleven. De jeugdmonitor kan daardoor een vertekend beeld geven. 

 Het doel van het jongerenwerk is volgens de gemeente Arnhem (2005) het bevorderen 

van de ontplooiing en ontwikkeling van jongeren en het voorkomen en bestrijden van 

ontwikkelingsachterstanden, stoornissen en overlast door jongeren. Het jongerenwerk is 

daarmee vooral een preventieve voorziening. Daarnaast verwacht de gemeente acht 

verschillende functies van het jongerenwerk: de mogelijkheid voor jongeren om andere 

leeftijdsgenoten te ontmoeten en te recreëren; het bieden van relevante informatie en advies; 
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jeugdparticipatie; vindplaatsgericht werken; vroegtijdig signaleren; doorverwijzen en toe 

leiden; belangen van de jongeren behartigen en het beïnvloeden en sturen van (groeps)gedrag 

(Gemeente Arnhem, 2005). 

 

De adolescente doelgroep 

De gemeente Arnhem (2005) ziet het jongerenwerk dus als een basisvoorziening voor alle 

jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Deze jongeren zitten volgens Santrock (2001) in de 

adolescentiefase. De fase en de daarbij horende leeftijden zijn cultureel en historisch bepaald. 

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wanneer de adolescentiefase eindigt. 

Iedere cultuur heeft een ander antwoord afhankelijk van de sociale eigenschappen van de 

desbetreffende cultuur (Arnett & Taber, 1994). Ook het verloop van de adolescentiefase is 

niet voor alle jongeren hetzelfde. Compas, Hinden en Gerhardt (1995) beschrijven 

verschillende groepen jongeren waarbij verschillende ontwikkelingspatronen zichtbaar zijn in 

de adolescentiefase. Op deze verschillende groepen zal later ingegaan worden. Eerst zullen 

kenmerken beschreven worden die voor alle adolescenten opgaan. 

 

Kenmerken van de adolescentiefase 

De adolescentiefase wordt gekenmerkt door drie verschillende veranderingen (Eccles, 1999). 

Er vinden biologische veranderingen plaats, zoals de groeispurt, hormonale veranderingen en 

seksuele rijping. Daarnaast leren jongeren beter abstract, idealistisch en logisch te denken en 

worden ze verantwoordelijker. Deze veranderingen worden ook wel cognitieve veranderingen 

genoemd. Ten slotte noemt Eccles (1999) de sociaal-emotionele veranderingen. Jongeren 

willen onafhankelijker zijn, wat vaak leidt tot meer conflicten met de ouders. Daarnaast 

worden leeftijdsgenoten tijdens de adolescentiefase steeds belangrijker en jongeren brengen 

dan ook steeds meer tijd met hen door.  

Volgens Erikson (1994) krijgen jongeren tijdens de adolescentiefase te maken met een 

identiteitscrisis. Jongeren zijn tijdens deze crisis op zoek naar een passende identiteit. Om 

deze te vinden is het nodig om explorerend gedrag te vertonen en verschillende 

identiteitsvormen uit te proberen. Leeftijdsgenoten en ouders hebben een grote invloed op dit 

explorerende gedrag (Meeus & Deković, 1995). Ook factoren die verder van een persoon 

afstaan, zoals het landelijke beleid dat gevoerd wordt, hebben volgens Bronfenbrenner (1977) 

een indirecte invloed op de ontwikkeling. Deze invloed is niet altijd positief. Leeftijdsgenoten 

kunnen bijvoorbeeld alcohol, drugs of criminaliteit bij een adolescent introduceren, wat 
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nadelige gevolgen kan hebben voor zowel de adolescent als de maatschappij (Fergusson, 

Swain-Campbell & Horwood, 2002; Hawkins, Catalano & Miller, 1992). 

 

Verschillende groepen in de adolescentiefase 

Compas en collega’s (1995) geven aan dat er vijf verschillende groepen zichtbaar zijn in de 

adolescentiefase met verschillende ontwikkelingspatronen. Bij de meeste jongeren verloopt de 

adolescentiefase, evenals in de kindertijd, zonder problemen. Bij een kleinere groep 

adolescenten zijn er echter veel risicofactoren aanwezig waardoor er in de kindertijd en in de 

adolescentiefase veel problemen in de ontwikkeling zichtbaar zijn. Compas en collega’s 

(1995) beschrijven daarnaast nog drie andere groepen adolescenten waarbij de ontwikkeling 

anders verloopt dan in de kindertijd. Zo kan het zijn dat de ontwikkeling van een kind altijd 

goed is verlopen maar dat dit tijdens de adolescentiefase verandert in een juist slechte 

ontwikkeling. Het tegenovergestelde is ook mogelijk, als de ontwikkeling tot aan de 

adolescentiefase veel problemen kende en dit daarna omslaat in een goede ontwikkeling. Ten 

slotte is er bij sommige adolescenten een tijdelijk slechte periode in de ontwikkeling 

zichtbaar. Een bekend voorbeeld hiervan is de door Moffit (1993) beschreven ‘adolescence-

limited’ categorie jongeren. Adolescenten in deze categorie vertonen voor het eerst crimineel 

gedrag in de adolescentiefase en stoppen er ook weer mee in deze fase. Dit in tegenstelling tot 

de door Moffit (1993) beschreven ‘life-course-persistent’ categorie, waarbij kinderen op jonge 

leeftijd al antisociaal gedrag vertonen en dit ook blijven doen tot op latere leeftijd. 

 Verschillende auteurs, waaronder Buist, Deković, Meeus en Ake (2004), maken een 

onderscheid tussen internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Internaliserend 

probleemgedrag, zoals depressie en angst, is voornamelijk ‘naar binnen gekeerd’ en daardoor 

minder zichtbaar. Externaliserend gedrag richt zich daarentegen vooral ‘naar buiten’. 

Criminaliteit en agressie zijn voorbeelden van externaliserend gedrag. Uit onderzoek van 

Leadbeater, Kuperminc, Blatt en Hertzog (1999) blijkt dat internaliserend gedrag meer 

voorkomt bij meisjes en externaliserend gedrag meer bij jongens. Omdat externaliserend 

gedrag zo zichtbaar is en niet alleen nadelen oplevert voor de jongeren maar ook voor de 

maatschappij, gaat de meeste aandacht in de maatschappij ook voornamelijk uit naar deze 

categorie van probleemgedrag. Dit gaat vaak ten koste van de aandacht voor internaliserende 

problematiek (Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, 2009).  

Verschillende risicofactoren kunnen er toe bijdragen dat probleemgedrag ontstaat bij 

adolescenten. Voorbeelden van risicofactoren zijn het slecht monitoren door ouders van hun 

kinderen en het hebben van deviante vrienden (Ary, Duncan, Duncan & Hops, 1999). Hoe 
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meer risicofactoren er aanwezig zijn, hoe groter de kans is op het ontstaan van problemen. Zo 

blijkt uit onderzoek van Newcomb, Maddahian en Bentler (1986) dat het percentage 

adolescenten dat drugs gebruikt, de frequentie van het drugsgebruik en de hoeveelheid drugs 

die gebruikt wordt, lineair toeneemt naarmate er meer risicofactoren aanwezig zijn. Behalve 

risicofactoren zijn er ook beschermende factoren die er juist toe kunnen bijdragen dat er geen 

problemen ontstaan in de ontwikkeling van een adolescent (Jessor, Van den Bos, Vanderryn, 

Costa & Turbin, 1995). Evenals bij de risicofactoren, geldt ook bij de beschermende factoren, 

dat hoe meer er van aanwezig zijn hoe kleiner de kans op problemen in de ontwikkeling is. 

Voorbeelden van beschermende factoren zijn volgens Jessor en collega’s (1995) het hebben 

van een positieve attitude tegenover school en het hebben van goede vrienden. Volgens 

Moritsugu, Wong en Duffy (2010) is het belangrijk dat het aantal risicofactoren en 

beschermende factoren in balans is. Wanneer het zogeheten balansmodel uit balans is, doordat 

er meer risicofactoren aanwezig zijn dan beschermende factoren, is de kans op 

probleemgedrag groter. 

 

Het doel per doelgroep 

Het jongerenwerk binnen de gemeente Arnhem heeft voornamelijk een preventieve functie 

(Gemeente Arnhem, 2005). Er zijn alleen verschillende vormen van preventie die, afhankelijk 

van de doelgroep, ingezet kunnen worden. Gordon (1983) maakt een onderscheid tussen 

universele, selectieve en geïndiceerde preventie. Universele preventie is er voor iedereen. Een 

voorbeeld hiervan is voorlichting op scholen om alcohol- en drugsgebruik bij adolescenten te 

voorkomen (Griffin, Botvin, Nichols & Doyle, 2002). Deze voorlichtingen worden gegeven 

aan alle leerlingen ongeacht of er wel of geen risicofactoren aanwezig zijn. Selectieve 

preventie is er daarentegen voor een speciale groep (Gordon, 1983). Hierbij kan gedacht 

worden aan preventieve interventies voor adolescenten met verslaafde ouders of vrienden die 

veel alcohol of drugs gebruiken. Deze adolescenten hebben door de aanwezigheid van deze 

risicofactoren zelf een vergroot risico om middelen te gaan gebruiken (Hogue, Liddle, Becker 

& Johnson-Leckrone, 2002). Ten slotte noemt Gordon (1983) de geïndiceerde preventie. 

Hierbij gaat het om personen die al een bepaald (ongewenst) gedrag vertonen en waarbij men 

een verdere ontwikkeling van dit gedrag wil voorkomen. Geïndiceerde preventie wordt 

bijvoorbeeld toegepast bij adolescenten die al eens met drugs geëxperimenteerd hebben om te 

voorkomen dat ze regelmatig drugs gaan gebruiken (Cho, Hallfors & Sánchez, 2005). 

Wanneer er al daadwerkelijk probleemgedrag is ontwikkeld, zal preventie weinig effect meer 

hebben (Nation et al., 2003). 
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Van Dam en Zwikker (2008) geven aan dat jongerenwerkers, in overleg met 

gemeenten, keuzes moeten maken over welke doelgroep men wil bereiken en met welk doel. 

Voor jongeren waarbij de ontwikkelingen goed verloopt, is het jongerenwerk een 

basisvoorziening waar verschillende activiteiten aangeboden worden. Een jongerenwerker 

heeft echter een ander doel bij jongeren die kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van 

probleemgedrag door de aanwezigheid van verschillende risicofactoren. Bij deze doelgroep is 

het belangrijk om te voorkomen dat er daadwerkelijk problemen ontstaan. Volgens Van Dam 

en Zwikker (2008) moeten jongerenwerkers voorkomen dat jongeren verder afglijden en ze 

weer de goede kant op helpen als jongeren al in de problemen zitten. De jongerenwerker is er 

om jongeren door te verwijzen naar de juiste hulpverlenende instanties wanneer er sprake is 

van zware problematiek. Om deze doelen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren moeten 

jongerenwerkers volgens het competentiemodel van Van Dam en Zwikker (2008) beschikken 

over verschillende competenties zoals het kunnen opbouwen van netwerken, vindplaatsgericht 

werken, participatie van jongeren bevorderen en doelgericht handelen. 

 Als het aanbod in de jongerencentra en het doel wat de jongerenwerkers met deze 

activiteiten willen bereiken niet aansluiten bij de doelgroep, kan dit een negatief effect hebben 

op de ontwikkeling van de desbetreffende jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van Mahoney, 

Stattin en Lord (2004) naar de jongerenrecreatiecentra in Zweden. In deze centra kunnen 

jongeren verschillende activiteiten ondernemen zoals poolen, tafelvoetballen, videospelletjes 

spelen, darten en televisie kijken. Daarnaast zijn er regelmatig speciale activiteiten waaronder 

uitstapjes, filmavonden en meidenavonden. Dit alles gebeurt onder het toezicht van één of 

meerdere volwassenen. Jongeren die voornamelijk aangetrokken worden door deze centra zijn 

jongeren die antisociaal gedrag vertonen en slechte relaties hebben met school en ouders. 

Deze problemen worden echter niet verminderd en zelfs versterkt op de Zweedse 

jongerenrecreatiecentra, onder andere doordat de activiteiten niet gestructureerd genoeg zijn, 

de jongeren een aanstekelijk effect op elkaar hebben, er geen mogelijkheden zijn om 

vaardigheden te verbeteren en er geen banden zijn tussen de jongerenwerkers en de familie en 

de school van de adolescenten.  

 Een positief effect op de ontwikkeling van adolescenten wordt wel gevonden in 

onderzoek van McLaughlin (2000) dat is uitgevoerd in de Verenigde Staten. McLaughlin 

(2000) heeft onderzoek gedaan naar de zogeheten community-based organisaties. Evenals in 

de jongerenrecreatiecentra in Zweden, komen ook hier voornamelijk jongeren met veel 

problemen en risicofactoren naar toe. De ontwikkeling van jongeren die komen in deze 

community-based organisaties, verloopt echter veel beter dan die van jongeren die dit niet 
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doen. Zo halen ze betere cijfers op school, hebben ze meer vertrouwen in de toekomst en 

hebben ze een beter zelfbeeld. Kenmerken die bijdragen aan het positieve effect van deze 

community-based organisaties zijn onder andere; het richten op de talenten, vaardigheden en 

interesses van jongeren, passend materiaal en activiteiten selecteren die aansluiten op de 

jongeren, het hebben van duidelijke regels die bekend zijn bij de bezoekers en 

jongerenwerkers die beschikken over en gebruik maken van een sociaal netwerk. 

 

Conclusie 

De centrale vraag van dit onderzoek is: Met welke doelen en voor welke doelgroepen zetten 

jongerenwerkers binnen de gemeente Arnhem het jongerenwerk in en op welke manier tracht 

men deze doelen te realiseren en de doelgroep te bereiken? In de literatuur komt naar voren 

dat het jongerenwerk zich richt op de adolescente doelgroep. In de adolescentie vinden veel 

veranderingen plaats op biologisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast zijn er 

veel verschillende invloeden van de omgeving waarin een adolescent leeft. Zo zijn 

risicofactoren als het hebben van deviante vrienden en ouders die hun kinderen beperkt 

monitoren, voorspellers voor het ontstaan van probleemgedrag. Hoe meer risicofactoren er 

aanwezig zijn, des te groter de kans is op het ontstaan van problemen. Daarnaast zijn er ook 

beschermende factoren die er juist voor zorgen dat de kans op probleemgedrag kleiner wordt. 

Globaal kan er, op basis van de literatuur, gesteld worden dat er vier verschillende groepen 

zichtbaar zijn in de adolescentie fase: de groep waarbij de ontwikkeling voorspoedig verloopt, 

de groep die door risicofactoren een grote kans heeft op het ontstaan van problemen, de groep 

met al (lichte) problemen en de groep met zware problematiek. Jongerenwerkers zullen zich 

richten op één of meerdere van deze groepen. 

De doelen die jongerenwerkers trachten te realiseren zullen waarschijnlijk verschillen, 

afhankelijk van welke doelgroepen men beoogt te bereiken. In de literatuur komt naar voren 

dat het bezighouden van jongeren, voorkomen dat problemen ontstaan, het verminderen van 

problemen en het doorverwijzen naar juiste hulpverlenende organisaties voorbeelden zijn van 

doelen die jongerenwerkers kunnen nastreven. Het bezighouden van jongeren zal 

voornamelijk opgaan voor jongeren waarbij de ontwikkeling voorspoedig verloopt. Als men 

echter te maken heeft met jongeren met zware problematiek, zal het doorverwijzen naar de 

juiste hulpverlenende organisaties het belangrijkste doel zijn. Deze doelen kunnen op 

verschillende manieren en door verschillende activiteiten bereikt worden. Uit de literatuur 

blijkt dat het belangrijk is dat het aanbod in de jongerencentra aansluit op de doelgroep om de 

doelen te kunnen bereiken. 
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 Binnen de gemeente Arnhem zijn er diverse vormen van jongerenwerk. Daarnaast 

verwacht de gemeente dat het jongerenwerk verschillende functies vervult. Of en voor welke 

doelgroepen deze functies daadwerkelijk vervuld worden, is niet duidelijk. Dit leidt tot de 

volgende gespecificeerde onderzoeksvragen:  

• Welke doelgroepen (de groep waarbij de ontwikkeling voorspoedig verloopt, de groep die 

door risicofactoren een grote kans heeft op het ontstaan van problemen, de groep met al 

(lichte) problemen en/of de groep met zware problematiek) bereiken de jongerenwerkers 

binnen de gemeente Arnhem? 

• Welke activiteiten worden er georganiseerd voor de desbetreffende doelgroepen en met 

welke doelen (het bezighouden van jongeren, voorkomen dat problemen ontwikkelen, 

problemen terugdringen en/of doorverwijzen)? 

• Sluiten de activiteiten die georganiseerd worden aan bij de doelgroepen die bereikt 

worden en behalen de jongerenwerkers daarmee de gewenste doelen? 

• Welke knelpunten komen jongerenwerkers tegen in hun werk? 

 

Methode 

Design 

In totaal zijn er veertien open interviews afgenomen bij jongerenwerkers in Arnhem aan de 

hand van een interviewprotocol. Het voordeel van een dergelijk protocol is dat bepaalde 

onderwerpen in ieder gesprek aan bod komen, maar dat er ook ruimte is om in te spelen op de 

individuele inbreng van de respondent. Het interviewprotocol voor de jongerenwerkers is 

eerst getest door middel van drie proefinterviews, waarna de vragen bijgesteld zijn. 

Onderwerpen die aan bod kwamen waren: de jongeren die jongerenwerkers (niet) bereiken, 

risico’s en problemen waarmee de doelgroep al dan niet mee te maken heeft, de standaard en 

incidentele activiteiten voor de doelgroep, het doel van deze activiteiten, de taak van de 

jongerenwerker, de veranderingen in het jongerenwerk in de loop der tijd en de toekomst van 

het jongerenwerk. Daarnaast zijn er drie interviews afgenomen bij straathoekwerkers. Deze 

straathoekwerkers proberen jongeren tussen de 12 en 25 jaar met meervoudige problematiek 

door te leiden naar de hulpverlening en hebben een samenwerkingscontract met de 

jongerenwerkers. Het protocol voor de interviews met de straathoekwerkers is opgesteld nadat 

de interviews bij de jongerenwerkers afgenomen waren. Op deze manier konden interessante 

punten uit de interviews met de jongerenwerkers, verder uitgediept worden in de interviews 

met de overige respondenten. Tijdens de interviews met de straathoekwerkers is er 
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voornamelijk gevraagd hoe de samenwerking tussen de desbetreffende respondent en de 

jongerenwerkers gaat in de praktijk. Alle interviews zijn, na toestemming van de respondent, 

opgenomen met een digitale voicerecorder. Vervolgens zijn alle interviews op de computer 

uitgetypt en digitaal gecodeerd.   

 Naast interviews zijn er ook andere informatiebronnen gebruikt. Zo zijn de 

internetsites van de verschillende jongerencentra bekeken. Op deze sites is voornamelijk 

gebruik gemaakt van de informatie over de standaard activiteiten die georganiseerd worden 

voor de jongeren. Daarnaast zijn er verschillende bezoeken gebracht aan de jongerencentra en 

is er een dag meegelopen met een ambulante jongerenwerker. Op deze manier kon er 

geobserveerd worden wat er op dat moment in de verschillende jongerencentra en op straat 

gebeurde, wat voor jongeren er in de centra zaten, welke jongeren op straat werden 

aangesproken en welke taken de jongerenwerkers uitvoerden. 

 

Respondenten  

De jongerenwerkers zijn geselecteerd op basis van het soort jongerenwerk dat ze deden en de 

wijk waarin ze werkzaam waren. In Arnhem is er één stedelijk jongerencentrum waar twee 

jongerenwerkers geïnterviewd zijn. Bij het enige halfstedelijke jongerencentrum in Arnhem 

zijn drie interviews afgenomen. In Arnhem zijn er meerdere wijkgerichte jongerencentra, 

wijkgerichte jongerenruimtes en ambulante jongerenwerkers. Er zijn drie wijkgerichte 

jongerencentra in verschillende wijken benaderd, waar in totaal vijf jongerenwerkers zijn 

geïnterviewd. Deze centra zijn geselecteerd op basis van de bevolkingssamenstelling van de 

wijk. Er is gekozen voor een centrum in een wijk met een voornamelijk autochtone 

bevolkingsgroep, een wijk met een voornamelijk allochtone bevolkingsgroep en een wijk 

waarin beide bevolkingsgroepen een ongeveer even groot aandeel hebben. Twee interviews 

zijn afgenomen bij jongerenwerkers die werkzaam zijn in twee wijkgerichte jongerenruimtes. 

Ook hier is gekozen voor twee verschillende wijken. Het verschil in bevolkingssamenstelling 

is tussen de wijken met een jongerenruimte alleen minder groot dan tussen de wijken met een 

wijkgericht jongerencentrum. Ten slotte zijn er twee ambulante jongerenwerkers geïnterviewd 

die werkzaam waren in verschillende delen van Arnhem. 

Bij de straathoekwerkers is er geen selectie gemaakt. Er zijn drie straathoekwerkers in 

Arnhem werkzaam en zij hebben samenwerkingsafspraken met alle jongerenwerkers in 

Arnhem. Er zijn daarom interviews afgenomen bij alle straathoekwerkers zodat er vragen 

gesteld konden worden over de samenwerking met alle jongerenwerkers die geïnterviewd 

zijn.  
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Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van dit onderzoek is op meerdere manieren vergroot. Zo zijn de 

jongerenwerkers geselecteerd op basis van het soort jongerenwerk dat ze deden en de wijk 

waarin ze werkzaam waren, waardoor er veel variatie was tussen de respondenten. Deze 

variatie maakte het onderzoek betrouwbaarder doordat er meer verschillende ervaringen en 

meningen aan bod kwamen voor een completer beeld. Daarnaast was er geen sprake van non-

respons. Alle benaderde respondenten waren enthousiast om deel te nemen aan het onderzoek. 

Om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen, is er benadrukt dat de interviews anoniem 

waren en dat de opnames alleen voor eigen gebruik waren. Ook werd er, indien mogelijk, bij 

de antwoorden van de respondenten naar voorbeelden uit de praktijk gevraagd om zo de 

kwaliteit van het interview te verhogen. Ten slotte zijn er naast de interviews met de 

jongerenwerkers en de straathoekwerkers, ook andere informatiebronnen gebruikt. Deze 

zogeheten triangulatie vergroot eveneens de betrouwbaarheid van het onderzoek.  

 
Resultaten 

Kenmerken van de bezoekers van de verschillende jongerencentra 

De jongerenwerkers van de wijkgerichte jongerencentra en ruimtes geven aan voornamelijk te 

maken te hebben met jongeren tussen de 12 en 20 jaar. De halfstedelijke en stedelijke 

jongerenwerkers vertellen dat de leeftijd van hun doelgroep hoger ligt. De bezoekers van deze 

centra hebben een leeftijd van 16 tot 26 jaar. Alle jongerenwerkers geven echter aan dat de 

leeftijdgrens soepel is. Soms zijn er uitschieters naar boven of naar beneden. Dit is in 

sommige situaties ook noodzakelijk om de doelgroep te bereiken; 

 
‘Officieel moet je 12 zijn om binnen te mogen, maar de jongeren van 12 of 13 

mogen niet komen als ze hun zusje of broertje van 10 of 11 niet meenemen. Ik heb 

daarom de ondergrens wat verlaagd.’ 

 
De ambulante jongerenwerkers richten zich in principe op alle jongeren die zich op straat 

bevinden en focussen daarbij niet op een speciale leeftijdcategorie. 

Het merendeel van de bezoekers in alle centra zijn jongens. De jongerenwerkers van 

twee wijkgerichte jongerencentra vertellen dat ze meiden wel als een aparte doelgroep 

benaderen, maar dat de omvang van deze groepen aanzienlijk kleiner is dan de 

jongensgroepen. De jongerenwerkers van het stedelijke en halfstedelijke centra richten zich 

eveneens op specifieke doelgroepen. Omdat deze centra groter zijn en over meer uren 
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beschikken, kunnen zij zich richten op doelgroepen die niet bereikt worden door de overige 

centra. Voorbeelden van deze groepen zijn jonge moeders, (alleenstaande) minderjarige 

asielzoekers en jongeren uit bepaalde subculturen, zoals gabbers.  

 De jongerenwerkers signaleren een sterke scheiding naar etnische achtergrond: bij 

sommige centra zitten er voornamelijk allochtone jongeren binnen en weer andere 

jongerencentra bereiken een voornamelijk autochtone doelgroep. Daarnaast zijn er, in 

mindere mate, centra met een gemixte doelgroep. Jongerenwerkers geven aan dat wanneer er 

jongeren met een bepaalde etnische achtergrond in een centrum komen, het moeilijk is om een 

groep jongeren met een andere etnische achtergrond binnen te halen. Om toch groepen te 

bereiken met verschillende etnische achtergronden, willen sommige jongerenwerkers deze 

groepen (weer) apart bedienen;  

 
‘Het meidenwerk is altijd gebleven. Waarom kunnen we dan ook niet een 

Nederlandse activiteit of een Marokkaanse activiteit organiseren? Je kunt 

vervolgens met grote activiteiten deze groepen weer samen laten komen.’ 

 
Andere jongerenwerkers geven aan dat het organiseren van aparte activiteiten voor hen niet 

nodig is, omdat de wijk voornamelijk bestaat uit jongeren met dezelfde etnische achtergrond. 

Volgens alle jongerenwerkers zijn er bij veel bezoekers risico’s en problemen 

aanwezig. Zo is er vaak weinig controle vanuit huis, hangen jongeren op straat en gaan ze  

’s avonds laat nog alleen over straat. Ook de thuissituatie is niet altijd optimaal. 

Scheidingsproblematiek, werkloosheid bij ouders, integratieproblematiek en huiselijk geweld 

zijn veel genoemde risico’s. Daarnaast signaleren jongerenwerkers, in mindere mate, 

problemen bij de jongeren zelf. Schooluitval, middelengebruik en schulden zijn 

veelgenoemde problemen. Bij de meiden worden bovendien problemen gesignaleerd als 

ongewenste zwangerschappen en loverboy problematiek.  

Zware en meervoudige problematiek komt volgens de jongerenwerkers nauwelijks 

voor bij de bezoekers. De straathoekwerkers beamen dit. Alle jongerenwerkers geven ook aan 

dat het niet wenselijk is om jongeren met zware en meervoudige problematiek via het 

jongerenwerk te bereiken. Jongerenwerkers zijn immers geen hulpverleners en beschikken 

daardoor ook niet over de juiste kennis om deze jongeren te helpen. De ambulante 

jongerenwerkers richten zich eveneens niet op jongeren met meervoudige problematiek. De 

ambulante jongerenwerkers en de straathoekwerkers vertellen dat er in een convenant 

afspraken gemaakt zijn over wie welke groepen bedient. De ambulante jongerenwerkers 
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richten zich op groepen jongeren die op straat hangen, als hinderlijk worden ervaren of 

overlast veroorzaken in de wijk. De straathoekwerkers houden zich bezig met groepen 

jongeren, waarbij sprake is van crimineel gedrag en zware problematiek. Deze afspraken 

werken, volgens zowel de ambulante jongerenwerkers als de straathoekwerkers, goed in de 

praktijk.  

De helft van de jongerenwerkers geeft aan dat naast de jongeren met zware en 

meervoudige problematiek, ook jongeren die over meer geld beschikken en gebruik maken 

van particuliere organisaties zoals een sportvereniging nauwelijks een jongerencentrum 

bezoeken. Ook hoogopgeleide jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de jongerencentra. De 

verklaring die jongerenwerkers hiervoor hebben is dat deze jongeren naar hun zeggen minder 

behoeftig zijn. Deze jongeren hebben in hun vrije tijd voldoende te doen waardoor het 

jongerenwerk voor hen geen meerwaarde heeft. De jongerenwerkers vinden het dan ook over 

het algemeen niet erg dat deze jongeren niet naar de jongerencentra komen. Wel kunnen ze 

een goed voorbeeld zijn voor de bezoekers waar het minder goed mee gaat en zijn ze daarom 

altijd welkom in de verschillende centra. 

 

De activiteiten in de jongerencentra 

De jongerenwerkers die werkzaam zijn in een accommodatie, noemen allemaal de inloop als 

belangrijkste standaard activiteit. Tijdens een dergelijk inloop kunnen jongeren computeren, 

poolen, tafeltennissen, op de spelcomputer enzovoorts. Deze activiteiten zijn heel 

laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Daarnaast worden er bijna overal standaard 

sportactiviteiten aangeboden (voornamelijk voetbal). Bij de halfstedelijke en stedelijke 

jongerencentra zijn er ook standaard concerten, dansavonden en filmavonden. De ambulante 

jongerenwerkers vertellen dat zij niet bezig zijn met het organiseren van activiteiten. Zij 

begeven zich op straat en spreken daar groepen jongeren aan. Wel proberen zij jongeren toe te 

leiden naar activiteiten in de centra en geven zij wensen van jongeren door aan de 

jongerenwerkers in de accommodaties, zodat zij daar weer op in kunnen spelen met hun 

activiteitenaanbod. 

 Naast standaardactiviteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, zijn er standaard 

activiteiten voor specifieke doelgroepen. Zo zijn er meidenavonden, waarvoor activiteiten als 

een beauty night en mode en design workshops aangeboden worden. Deze meidenavonden 

vinden plaats in twee wijkgerichte jongerencentra. De jongerenwerkers van de stedelijke en 

halfstedelijke jongerencentra geven aan dat ook zij standaardactiviteiten organiseren voor de 
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al eerder genoemde specifieke doelgroepen. Deze activiteiten zijn onder andere het 

gabbercafé, ff tijd voor jezelf (voor jonge moeders) en het vluchtelingencafé.  

 Behalve standaardactiviteiten zijn er in de verschillende centra diverse incidentele 

activiteiten. Veel genoemde activiteiten zijn uitjes (naar bijvoorbeeld een pretpark), 

vakantieactiviteiten, disco’s, sport of gametoernooien en thema-avonden. Jongerenwerkers 

vertellen dat de invulling van deze incidentele activiteiten steeds meer af komt te hangen van 

de vraag en inzet van de jongeren zelf. Zo zegt één van hen: 

 
‘Vorig jaar hadden we een jaarkalender en wisten de jongeren precies wanneer 

welke activiteit was. Half 2009 hebben we die weg gedaan. Nu hangt er een lege 

kalender en moeten jongeren zelf met ideeën komen.’  

 

De taken van de jongerenwerkers 

De jongerenwerkers geven aan dat een jongerenwerker moet zorgen voor de 

randvoorwaarden: voldoende medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, een ruimte, een budget 

om activiteiten op te zetten, enzovoorts. Wanneer er aan deze randvoorwaarden voldaan is, 

kunnen de jongerenwerkers doen wat naar hun zeggen het belangrijkste is: er zijn voor de 

jongeren. De jongerenwerker praat met de jongeren, luistert naar ze, bouwt een band op, maar 

zorgt ook voor duidelijkheid en regels. De accommodatie gebonden jongerenwerkers doen dit 

voornamelijk tijdens de inloop. Ambulante jongerenwerkers hebben dezelfde taken, maar 

voeren deze uit op straat. Ze gaan op zoek naar jongeren, leggen contact, bouwen een 

vertrouwensband op en proberen ze door te leiden naar een jongerencentrum.  

Tijdens de inloop en gesprekken op straat kunnen tevens de wensen en interesses van 

jongeren gesignaleerd worden en jongeren gemotiveerd worden om zelf dingen te gaan 

organiseren. De jongerenwerkers zien dat de afgelopen tijd deze zogeheten 

jongerenparticipatie steeds belangrijker is geworden en vinden dit ook allemaal een goede 

ontwikkeling. Hierdoor is het begeleiden en coachen van jongeren een belangrijke taak 

geworden voor de jongerenwerkers. In welke mate de jongeren ook daadwerkelijk 

participeren, verschilt per jongerencentrum. Zo geven meerdere jongerenwerkers aan dat als 

jongeren dat willen, ze (met begeleiding van de stagiaires of jongerenwerkers) een activiteit 

of uitje kunnen organiseren. Bij andere jongerencentra gaat het nog verder door jongeren 

bijvoorbeeld ook verantwoordelijk te maken voor de standaard activiteiten; 
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´We wilden een café creëren dat gedragen wordt door de jongeren en dat de 

jongeren zelf de verantwoordelijkheid hebben. Als jij het scholierencafé binnen 

komt lopen en er staat niemand achter de bar en jij wilt niet achter de bar staan, 

dan is er geen scholierencafé.’ 

 
Naast het signaleren van de wensen en interesses van de doelgroep, geven alle 

jongerenwerkers aan dat signaleren van problemen een belangrijke taak is. Door het 

opbouwen van een vertrouwensband is de drempel voor een jongere lager om zijn of haar 

verhaal te vertellen. Jongerenwerkers geven aan dat ze een verhaal kunnen aanhoren, jongeren 

informatie kunnen geven over relevante onderwerpen vanuit het Jongeren Informatie Punt 

(JIP), kleine problemen zelf kunnen oplossen, maar dat ze bij ernstige problematiek moeten 

doorverwijzen. Dit doorverwijzen gaat in de meeste gevallen goed doordat de 

jongerenwerkers goed de wegen kennen.  

Dat de jongerenwerkers goed de wegen kennen, komt doordat ze het allemaal als 

belangrijke taak zien om goede samenwerkingsrelaties met verschillende organisaties tot 

stand te brengen en te behouden. Alle jongerenwerkers werken samen met de 

straathoekwerkers. Zowel de jongerenwerkers als de straathoekwerkers geven aan erg 

tevreden te zijn met deze samenwerking. Daarnaast hebben jongerenwerkers contacten met 

wijkmanagers, wijkagenten, politie, sportbedrijf, middelbare scholen, kunstbedrijf Arnhem, 

de Jacobieberg, het Rijn IJssel college, leerbedrijf diagonaal en de jeugdreclassering. 

Bovendien nemen jongerenwerkers plaats in verschillende netwerkoverleggen, waarbij 

verschillende organisaties met elkaar om de tafel zitten.  

Sommige jongerenwerkers geven aan ook samen te werken met de buurtbewoners en 

ouders. Dit zijn voornamelijk jongerenwerkers die al lang in dezelfde wijk zitten en daardoor 

veel mensen kennen en de ambulante jongerenwerkers die zich voornamelijk op straat 

bevinden en ook deelnemen aan wijkoverleggen, waardoor ze goed aanspreekbaar zijn. De 

jongerenwerkers die niet zoveel contact hebben met de buurtbewoners, geven aan dat ze dit in 

de toekomst willen veranderen. Sommige jongerenwerkers zijn hier al mee bezig door 

zichzelf bijvoorbeeld voor te stellen in een wijkkrant of een tentoonstelling met door de 

jongeren gemaakte kunstwerken te organiseren voor de buurtbewoners. Op deze manier 

proberen zij meer zichtbaar te worden in de wijk en relaties met buurtbewoners op te bouwen. 

De jongerenwerkers geven aan dat wanneer je bijvoorbeeld iets wilt organiseren of er 

problemen in de wijk zijn die opgelost moeten worden, contact met de wijkbewoners 
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belangrijk is en dat daarom bekendheid genereren in de wijk ook in toekomst nog meer moet 

gaan plaats vinden. 

 

Het doel van het jongerenwerk volgens de jongerenwerkers 

De jongerenwerkers willen door verschillende activiteiten die voor of met de doelgroep 

georganiseerd worden en de taken die de jongerenwerkers daarbij uitvoeren, verschillende 

doelen behalen. Alle accommodatie gebonden jongerenwerkers geven aan in eerste instantie 

een plek te willen bieden voor de jongeren waar ze samen met leeftijdsgenoten terecht kunnen 

voor een nuttige vrijetijdsbesteding. Met de accommodaties verminder je tegelijkertijd 

overlast in de wijk doordat jongeren in het centrum zitten en minder op straat hangen. Het 

ambulante jongerenwerk speelt daarbij volgens alle jongerenwerkers een belangrijke rol. 

Doordat de ambulante werkers zich hoofdzakelijk op straat begeven, kunnen zij meer 

jongeren aanspreken en toeleiden naar een jongerencentrum. De jongerenwerkers in de centra 

geven aan zelf geen tijd te hebben om de straat op te gaan. Daarnaast hebben de ambulante 

werkers veel contact met de wijkbewoners en wijkagenten, waardoor ze snel in kunnen spelen 

op eventuele overlast meldingen. 

 De jongerenwerkers willen naast het bieden van een plek en het verminderen van 

overlast nog meer doelen bereiken met het jongerenwerk. Zo geven alle jongerenwerkers aan 

dat ze door middel van de verschillende activiteiten en het laten participeren van jongeren 

daarin, het verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren willen verhogen, hun eigenwaarde 

willen vergroten en ze de jongeren nieuwe vaardigheden willen aanleren. Daarnaast moeten 

de verschillende activiteiten en jeugdparticipatie er voor zorgen dat er geen problemen 

ontstaan bij jongeren die te maken hebben met verschillende risicofactoren. Het opbouwen 

van een band, luisteren naar de jongeren en ze informeren via het JIP dragen daar eveneens 

aan bij. 

 Wanneer jongeren te maken hebben met problemen, willen de jongerenwerkers 

voorkomen dat deze problemen erger worden en de problemen oplossen. Volgens alle 

jongerenwerkers kunnen zij zelf de kleine problemen signaleren, aanpakken en oplossen. Als 

jongerenwerkers zware meervoudige problematiek signaleren, kunnen zij zelf niet helpen. In 

dat geval begeren de jongerenwerkers een zo goed mogelijke overdracht van de jongeren aan 

hulpverlenende instanties, zodat de jongeren alsnog de hulp kunnen krijgen die ze nodig 

hebben. 
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Knelpunten die invloed hebben op het al dan niet bereiken van de gewenste doelen 

Hiervoor is beschreven welke jongeren bereikt worden, welke activiteiten er georganiseerd 

worden, welke taken de jongerenwerkers daarbij uitvoeren en welke doelen de 

jongerenwerkers daarmee willen bereiken. Jongerenwerkers geven aan dat ze verschillende 

knelpunten tegenkomen, die invloed hebben op het al dan niet bereiken van de gewenste 

doelen. Zo geven voornamelijk jongerenwerkers van de wijkgerichte jongerenruimtes aan dat 

de middelen ontoereikend zijn. Vooral het aantal uren (24 uur per week) is voor deze 

jongerenwerkers niet voldoende om alle gewenste activiteiten en taken uit te voeren. Naast 

drie keer per week een inloop, het deelnemen aan een wekelijks overleg en het uitvoeren van 

verschillende neventaken als het verantwoorden van je werk en het begeleiden van stagiaires 

en vrijwilligers, is er niet veel meer mogelijk. Dit tot spijt van de jongerenwerkers. Niet alleen 

de jongerenwerkers van de wijkgerichte jongerenruimtes, maar ook de andere 

jongerenwerkers geven aan dat ze in sommige situaties behoefte hebben aan een aantal extra 

uren per week. Jongerenwerkers geven aan dat deze uren er niet standaard bij hoeven te 

komen, maar dat er meer flexibel omgegaan kan worden met de huidige uren. Dat als er 

bijvoorbeeld in een bepaalde wijk meer meldingen over overlast van jongeren binnen komen, 

jongerenwerkers in die wijk tijdelijk meer uren in kunnen zetten om, in samenwerking met 

andere instanties, het probleem op te lossen. In een andere wijk waar het op dat moment 

minder nodig is, kunnen dan wat minder uren ingezet worden tot dat het probleem is opgelost. 

De straathoekwerkers denken eveneens dat door meer flexibiliteit in het jongerenwerk, 

problemen eerder opgelost kunnen worden.  

Sommige jongerenwerkers vragen zich af of ze wel over voldoende kennis en kunde 

beschikken om bepaalde taken goed uit voeren. Dit geldt voornamelijk voor het begeleiden en 

coachen van jongeren, dat steeds belangrijker is geworden doordat er meer nadruk op 

jeugdparticipatie is komen te liggen. Hoewel alle jongerenwerkers aangeven dat ze dit een 

goede ontwikkeling vinden, vragen sommige jongerenwerkers zich af of ze daar ook 

voldoende voor zijn opgeleid: 

 
‘Waar het in het verleden veel meer gericht was op het organiseren van 

activiteiten voor jongeren en groepen, gaat het nu steeds meer naar een 

coachende en begeleidende functie. Ik vind dit een interessante ontwikkeling, 

maar tegelijkertijd vraag ik me af of wij, jongerenwerkers, daarop toegerust zijn 

vanuit onze achtergrond.’ 
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Verschillende jongerenwerkers geven dan ook aan dat ze zichzelf verder zouden willen 

ontwikkelen op het gebied van het begeleiden en coachen van jongeren. 

Een ander knelpunt is dat het niet altijd duidelijk is wanneer er doorverwezen moet 

worden of dat doorverwijzen niet altijd mogelijk is, als er sprake is van problematiek bij de 

jongeren. Zo kan je als jongerenwerker niet eenvoudigweg doorverwijzen, maar moet je eerst 

een compleet beeld hebben van de situatie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij allochtone meiden 

die het risico lopen op eergerelateerd geweld. Daarnaast speelt de motivatie een belangrijke 

rol. Je kunt een jongere niet dwingen om hulp te zoeken. Ook willen jongeren vaak geen hulp 

zoeken omdat ze niet durven. Zo zijn tienermoeders bang om hun kind kwijt te raken en 

willen daarom geen hulp zoeken. Sommige jongeren durven niet alleen naar een 

hulpverlenende instantie waardoor een jongerenwerker toch besluit om mee te gaan, ondanks 

dat dit niet zijn of haar taak is. Minderjarige asielzoekers zijn bang dat hulp zoeken invloed 

heeft op hun asielprocedure. Bij asielzoekers speelt bovendien mee dat doorverwijzen naar 

reguliere organisaties niet mogelijk is omdat zij geen hulp mogen bieden aan mensen die geen 

Nederlandse verblijfstatus hebben. Zowel de jongerenwerkers als de straathoekwerkers 

proberen de drempel voor jongeren die hulp nodig hebben wel te verlagen. Zo geven de 

straathoekwerkers aan dat ze regelmatig tijdens de activiteiten de jongerencentra binnen 

lopen, zodat de jongeren hen leren kennen. Hoe vaak een straathoekwerker dit kan doen is 

echter afhankelijk van het aantal uren dat hij beschikbaar heeft per wijk. Hierdoor is het 

contact niet met ieder jongerencentrum hetzelfde. De jongerenwerkers proberen ook andere 

professionals regelmatig het jongerencentrum te laten bezoeken, maar ook hier geldt dat het 

aantal uren waarover een professional beschikt niet altijd toereikend is. 

Een laatste knelpunt is dat het sociale netwerk waarover de jongerenwerkers 

beschikken, niet altijd compleet is. Zo geven meerdere jongerenwerkers aan dat het moeilijk 

is om samen te werken met het onderwijs en de politie, omdat deze organisaties andere 

belangen hebben en jongerenwerkers de vertrouwensband met de jongeren niet willen 

schaden door bijvoorbeeld informatie door te geven. Andere jongerenwerkers geven echter 

aan juist goede contacten te hebben met het onderwijs en de politie. Zij organiseren 

bijvoorbeeld verschillende projecten in samenwerking met het onderwijs of krijgen de politie 

wekelijks op bezoek voor een kop koffie en een praatje. Volgens verschillende 

jongerenwerkers is het hebben van meer onderling contact tussen de jongerenwerkers 

onderling een mogelijke oplossing voor dit probleem. Op deze manier kunnen ze gebruik 

maken van elkaars sociale netwerk. Alle accommodatie gebonden jongerenwerkers geven aan 
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wel contact te hebben met de ambulante jongerenwerkers, maar niet tot nauwelijks met andere 

accommodatie gebonden jongerenwerkers. 

 

Conclusie  

De centrale vraag van dit onderzoek was: met welke doelen en voor welke doelgroepen zetten 

jongerenwerkers binnen de gemeente Arnhem het jongerenwerk in en op welke manier tracht 

men deze doelen te realiseren en de doelgroep te bereiken? Uit open interviews met veertien 

jongerenwerkers en drie straathoekwerkers blijkt dat jongerenwerkers in Arnhem 

voornamelijk te maken hebben met jongens tussen de 12 en 26 jaar. Daarnaast richten 

verschillende jongerencentra zich op specifieke doelgroepen als meiden, jonge moeders en 

(alleenstaande) minderjarige asielzoekers. Jongerenwerkers signaleren een sterke scheiding 

naar etnische achtergrond: er zit vaak of een allochtone groep in een centrum of een 

autochtone groep. Meerdere jongerenwerkers geven daarom aan dat ze verschillende 

activiteiten willen organiseren voor verschillende etnische achtergronden, om zo meer 

jongeren te bereiken. Veel bezoekers hebben (lichte) problemen of daar kans op. Jongeren 

waarmee het goed gaat en met zware problematiek, bezoeken niet tot nauwelijks een 

jongerencentrum.  

Voor de bezoekers worden standaard activiteiten georganiseerd, zoals inlopen, 

sportactiviteiten en muziekactiviteiten. Daarnaast zijn er incidentele activiteiten, zoals uitjes, 

disco’s en sporttoernooien. Het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten komt steeds 

meer af te hangen van de jongeren zelf. Door deze participatie is het begeleiden en coachen 

van jongeren een belangrijke taak voor de jongerenwerkers geworden. Daarnaast hebben 

jongerenwerkers als taak: het signaleren van problemen, er zijn voor de jongeren, zorgen voor 

de randvoorwaarden en samenwerken met veel verschillende organisaties. De ambulante 

jongerenwerkers voeren dezelfde taken uit, maar dan op straat. Het voordeel hiervan is dat er 

nog meer jongeren bereikt worden en toe geleid kunnen worden naar de centra. Daarnaast 

hebben de ambulante jongerenwerkers veel contact met buurtbewoners, waardoor ze snel in 

kunnen spelen op eventuele overlast problemen. De meeste accommodatie gebonden 

jongerenwerkers hebben dit contact met buurtbewoners niet tot nauwelijks en willen dit in de 

toekomst verbeteren. 

Er kan geconcludeerd worden dat de activiteiten steeds beter zijn gaan aansluiten op 

de doelgroep. Door deze activiteiten kunnen de jongerenwerkers, jongeren een plek bieden, 

overlast verminderen, (ernstige) problemen voorkomen, vaardigheden verbeteren en de 

eigenwaarde en het verantwoordelijkheidsgevoel van de jongeren vergroten. Wel komen de 
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jongerenwerkers verschillende knelpunten tegen in hun werk die invloed hebben op het 

bereiken van de doelen. Deze knelpunten zijn: het niet beschikken over alle benodigde kennis 

en kunde, het niet beschikken over voldoende uren, het niet altijd kunnen doorverwijzen van 

jongeren met zware problematiek omdat jongeren dat niet willen en het niet compleet hebben 

van het sociale netwerk. 

 

Discussie 

De gemeente Arnhem zet het jongerenwerk in voor alle Arnhemse jongeren om de 

ontplooiing en ontwikkeling van jongeren te bevorderen en ontwikkelingsachterstanden, 

stoornissen en overlast te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast verwacht de gemeente acht 

verschillende functies van het jongerenwerk: de mogelijkheid voor jongeren om andere 

leeftijdsgenoten te ontmoeten en te recreëren; het bieden van relevante informatie en advies; 

jeugdparticipatie; vindplaatsgericht werken; vroegtijdig signaleren; doorverwijzen en toe 

leiden; belangen van de jongeren behartigen en het beïnvloeden en sturen van (groeps)gedrag. 

Deze verwachtingen blijken niet volledig overeen te komen met de praktijk. 

   In de praktijk blijkt slechts een selecte groep jongeren gebruik te maken van het 

jongerenwerk. Dit zijn voornamelijk jongeren die door risicofactoren een grotere kans hebben 

op het ontstaan van problemen of al te maken hebben met lichte problematiek. 

Jongerenwerkers richten zich daarom voornamelijk op de functies die aansluiten op deze 

doelgroep. De activiteiten in de jongerencentra zijn steeds beter gaan aansluiten, door onder 

andere de groeiende aandacht voor jeugdparticipatie. Het betrekken van jongeren bij het 

organiseren en uitvoeren van activiteiten heeft een positief effect op de ontwikkeling van de 

doelgroep doordat ze nieuwe vaardigheden aanleren, hun eigenwaarde vergroten en ze meer 

verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. Functies als het kunnen ontmoeten van andere 

leeftijdsgenoten en recreëren krijgen daardoor minder prioriteit. Zo wordt een muziekconcert 

niet meer ingezet om zo veel mogelijk jongeren te bereiken, maar om de doelgroep te laten 

leren door ze te betrekken bij de organisatie en uitvoering van het concert. 

 De jongerenwerkers vinden het een goede ontwikkeling dat er meer aandacht is voor 

participatie en willen ook in de toekomst kijken hoe jeugdparticipatie nog verder ingebed kan 

worden binnen het jongerenwerk. Zo is er bij verschillende jongerencentra vooral ruimte voor 

participatie als het gaat om incidentele activiteiten. Andere jongerencentra laten echter zien 

dat participatie ook heel goed mogelijk is tijdens de standaard activiteiten. Tegelijkertijd moet 

het wel mogelijk zijn om jongeren meer te laten participeren. Door de groeiende aandacht 

voor participatie krijgen de jongerenwerkers steeds meer een begeleidende en coachende 
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functie. Om deze functie naar behoren uit te voeren, moeten de jongerenwerker wel over de 

juiste kennis en kunde beschikken. Verschillende jongerenwerkers twijfelen er aan of ze dit in 

huis hebben. Daarnaast zijn het aantal uren waarover een jongerenwerker beschikt, niet altijd 

toereikend om jongeren (meer) te laten participeren. Vooral de jongerenwerkers die 

werkzaam zijn in de wijkgerichte jongerenruimtes geven aan dat de 24 uur waarover zij 

beschikken niet voldoende is om naast de standaardactiviteiten ook jongeren te laten 

participeren.  

Jongeren met zware problematiek blijken nauwelijks gebruik te maken van het 

jongerenwerk in Arnhem. Als deze jongeren toch een centrum bezoeken, begeren de 

jongerenwerkers, evenals de gemeente Arnhem, een zo goed mogelijke overdracht aan 

hulpverlenende instanties. De jongerenwerkers geven aan dat deze overdracht niet altijd 

mogelijk is. Dit komt voornamelijk doordat jongeren geen hulp willen of durven zoeken. De 

jongerenwerkers willen deze jongeren niet aan hun lot overlaten en houden ze daardoor toch 

in het centrum. Alle jongerenwerkers geven aan dat zij geen hulpverleners zijn en dus niet 

goed weten hoe ze met deze jongeren moeten omgaan. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijke 

literatuur dat jongeren een negatieve invloed op elkaar kunnen hebben.  

 De gemeente Arnhem kan het besluit nemen om de doelgroepomschrijving op basis 

van de praktijkresultaten aan te passen en zich te gaan richten op jongeren met (lichte) 

problemen of kans daarop. Als de gemeente Arnhem deze keus maakt, heeft dit tevens 

gevolgen voor de doelomschrijving. Jeugdparticipatie krijgt meer prioriteit om zo te kunnen 

voorkomen dat (ergere) problemen ontstaan. Om te zorgen dat deze functie naar behoren 

wordt uitgevoerd, is het raadzaam om te investeren in de kennis en kunde van de 

jongerenwerkers. Daarnaast is er een oplossing nodig voor de uren die verschillende 

jongerenwerkers te kort komen. Ten slotte moet er een oplossing gevonden worden voor het 

probleem dat als jongerenwerkers te maken hebben met jongeren met zware problematiek, het 

doorverwijzen niet altijd mogelijk is, zodat ook de functie doorverwijzen en toe leiden in de 

toekomst goed uitgevoerd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Referenties 

Alkema, A., Winter, M. de, & Lankhorst, P. (2008). Jongerenwerk present; visitatie  

jongerenwerk Leeuwarden. Verkregen op 26 oktober, 2009, van 

http://www.leeuwarden.nl/live/attachment.db?278302 

Arnett, J.J., & Taber, S. (1994). Adolescence terminable and interminable: when 

 does adolescence end? Journal of Youth and Adolescence, 23, 517-537. 

Ary, D.V., Duncan, T.E., Duncan, S.C., & Hops, H. (1999). Adolescent problem behavior: the  

 influence of parents and peers. Behaviour Research and Therapy, 37, 217-230. 

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. 

 American Psychologist, 32, 513-531. 

Buist, K.L., Deković, M., Meeus, W., & Aken, M.A.G. van (2004). The reciprocal  

 relationship between early adolescent attachment and internalizing and externalizing 

 problem behaviour. Journal of Adolescence, 27, 251-266. 

Cho, H., Hallfors, D.D., Sanchez, V. (2005). Evaluation of a high school peer group  

 intervention for at-risk youth. Journal of Abnormal Child Psychology, 33, 363-374. 

Compas, B.E., Hinden, B.R., & Gerhardt, C.A. (1995). Adolescent development: pathways 

 and processes of risk and resilience. Annual Review of Psychology, 46, 268-293. 

Dam, C. van, & Zwikker, N. (2008). Jongerenwerker. MOVISIE, augustus 2008, 1-93. 

Eccles, J.S. (1999). The development of children ages 6 to 14. The Future of Children, 

 9, 30-44. 

Emanuel, J. (2009). Tussentijdse rapportage ambulant jongerenwerk midden nieuw zuid.  

 Stichting Rijnstad, 1-8. 

Erikson, E.H. (1994). Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton & Company, Inc. 

Fergusson, D.M., Swain-Campbell, N.R., & Horwood, L.J. (2002). Deviant peer affiliations,  

crime and substance use: a fixed effects regression analysis. Journal of Abnormal 

Child Psychology, 30, 419-430. 

Gemeente Arnhem (2008). Arnhemse jeugdmonitor 2008. 

Gemeente Arnhem (2005). Nota Tiener- en jongerenwerk. Verkregen op 10 september, 2009,  

 van http://www.arnhem.nl/dsresource?objectid=18421&type=org 

Gordon, R.S. (1983). An operational classification of disease prevention. Public Health  

 Reports, 98, 107-109. 

Griffin, K.W., Botvin, G.J., Nichols, T.R., & Doyle, M..M. (2003). Effectiveness of a  

 universal drug abuse prevention approach for youth at high risk for substance use 

 initiation. Preventive Medicine, 36, 1-7. 



 25 

Hawkins, J.D., Catalano, R.F., & Miller, J.Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol  

and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for 

substance abuse prevention. Psychological Bulletin, 112, 64-105. 

Hogue, A., Liddle, H.A., Becker, D., & Johnson-Leckrone, J. (2002). Family-based 

 Prevention counselling for high-risk young adolescents: immediate outcomes. 

 Journal of Community Psychology, 30, 1-22. 

Jessor, R., Bos, J. van den, Vanderryn, J., Costa, F.M., & Turbin, M.S. (1995). Protective 

 factors in adolescent problem behavior: moderator effects and developmental change.  

 Developmental psychology, 31,  923-933. 

Leadbeater, B.J., Kuperminc, G.P., Blatt, S.J., & Hertzog, C. (1999). A multivariate model of  

gender differences in adolescents’ internalizing and externalising problems. 

Developmental Psychology, 5, 1268-1282. 

Mahoney, J.L., Stattin, H., & Lord, H. (2004). Unstructured youth recreation centre  

participation and antisocial behaviour development: Selection influences and the 

moderating role of antisocial peers. International Journal of Behavioral Development, 

28, 553-560. 

McLaughlin, M. W. (2000). Community counts: How youth organizations matter for youth  

 development. Washington, DC: Public Education Network. 

Meeus, W., & Deković, M. (1995). Identity development, parental and peer support in  

 adolescence: results of a national Dutch survey. Adolescence, 30, 931-944 

Moffit, T.E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: 

 a developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701. 

Moritsugu, J., Wong, F.W., & Grover Duffy, K. (2010). Community psychology (4th edition).  

 Boston, MC: Pearson Education; Allyn & Bacon.  

Nation, M., Crusto, C., Wandersman, A., Kumpfer, K.L., Seybolt, D., Morrissey-Kane, E. et  

 al. (2003). What works in prevention; principles of effective prevention programs.  

 American Psychologist, 58, 449-456. 

Newcomb, M.D., Maddahian, E., & Bentler, P.M. (1986). Risk factors for drug use  among  

 adolescents: concurrent and longitudinal analyses. American Journal of Public Health,  

 76, 525-531. 

Platform Jongerenwerk Rotterdam (2004). Enquête tiener- en jongerenwerk Rotterdam.  

 Verkregen op 26 oktober, 2009, van http://www.jip.org/prof/platform/tiener 

jongerenwerkRotterdam.doc 

Programmaministerie voor Jeugd en Gezin (2009). Onze jeugd van tegenwoordig: over de  



 26 

 leefwereld en de leefstijl van jongeren. Verkregen op 29 januari, 2010, van  

 http://www.jeugdengezin.nl/includes/dl/openbestand.asp?File=/images/vws054-30-  

 jeugd-web-_tcm21- 

Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (2008). Jeugdbeleid in Amsterdam; vrijetijdsbesteding  

 voor jongeren: de stadsdelen vergeleken. Verkregen op 26 oktober, 2009, van  

http://www.rekenkamer.amsterdam.nl/contentfiles/jeugdbeleid_rapport_tekst1.pdf 

Santrock, J.W. (2001). Adolescence. New York: McGraw-Hill. 

SGBO (2003). Jeugd- en jongerenwerk in Nederland; Huidige stand van zaken vanuit  

gemeentelijk perspectief. Verkregen op 19 november, 2009, van 

http://www.sgbo.nl/smartsite.dws?id=313 

Ven, J. van de (2009).  Gespreksnotitie aansturing en evaluatie van het jongerenwerk.  

Gemeente Arnhem. 

Winter, M. de, Leuw, D. de, Klap, P. & Valkestijn, M. (2009). Jongerenwerk verbindt;  

Rapportage visitatie jongerenwerk Utrecht. Verkregen op 26 oktober, 2009, van 

http://www.nji.nl/digitaalmagazijn/JongerenwerkverbindtNJi2009.pdf 

 

 

 

 


