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1. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Dit onderzoek is uitgevoerd als zelfstandig ondernemer actief op het gebied van jeugd & onderwijs. De keus 

voor het onderwerp komt voort uit een praktijkvraag van veel gemeenten die beleid voor een aanpak van 

jeugdgroepen aan het ontwikkelen zijn of uitvoeringsvraagstukken op dit terrein hebben.  

Met de landelijke inventarisatie van overlastgevende jeugdgroepen en de wensen vanuit het ministerie van 

Justitie als het gaat om Veiligheidsbeleid is voor veel gemeenten het nadenken over een gestructureerde 

aanpak, het herzien of evalueren daarvan, hoog op de agenda komen te staan. 

Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beleid of een concrete aanpak voor de 

aanpak van overlastgevende jeugdgroepen door gemeenten. Verantwoordelijke beleidsadviseurs jeugd of 

veiligheid kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken bij het ontwikkelen of bijstellen van beleid. 

Overige professionals uit het jeugd(welzijns)werk kunnen zich aan de hand van de resultaten van het 

onderzoek een beter beeld vormen van wat een groepsaanpak overlast inhoudt en welke rol zijn zou daarin 

zouden kunnen spelen vanuit praktisch en pedagogisch perspectief. 

1.2  HUIDIGE SITUATIE 

Uit een landelijke inventarisatie van problematische jeugdgroepen in Nederland in opdracht van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat Nederland 1760 problematische jeugdgroepen telt. De 

inventarisatie van de groepen, uitgevoerd door de politie met ondersteuning van Adviesgroep Beke  (Ferwerda, 

2010) ontwikkelaar van de shortlistmethodiek (Beke, 2006) is in het kader van het Masterplan Jeugdgroepen 

2009 voor het eerst landelijk op eenduidige wijze uitgevoerd. Hiermee is inzicht verkregen in de omvang van 

het aantal groepen naar aard en herkomst en is een beeld ontstaan van de gebieden met een concentratie van 

deze groepen. Op basis van de inventarisatie kan gesteld worden dat zowel het gemiddeld aantal 

problematische jeugdgroepen als de ernst van de problematische jeugdgroepen toeneemt naarmate de 

verstedelijking groter wordt. 

Op basis van deze inventarisatie hebben gemeenten de opdracht om voor de hinderlijke en overlastgevende 

groepen een plan van aanpak te ontwikkelen dat zich richt op drie sporen. In het kamerstuk dat op basis van de 

eerder genoemde inventarisatie op 9 februari 2010 door minster Ter Horst is opgesteld wordt deze taak als 

volgt omschreven: 

“Het wetsvoorstel regierol gemeenten dat zeer binnenkort naar uw Kamer gaat geeft gemeenten een 

stevige positie. Ook noem ik in dit kader het wetsvoorstel Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme 

en ernstige overlast, dat nu bij de Eerste Kamer ligt. Daarnaast wordt op dit moment op verzoek van de 

gemeenten een handreiking ontwikkeld die zich specifiek richt op de regierol van gemeenten bij de 

aanpak van jeugdgroepen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 28 684, nr. 264 3. In deze 

handreiking wordt ook een plan van aanpak opgenomen voor de gemeenten. De handreiking is voor de 

zomer gereed. Direct daarna wordt per jeugdgroep in kaart gebracht welke maatregelen en aanpakken 

het meest veelbelovend zijn. Deze worden als het ware ‘gekeurd’. Hierbij gaat het om groepsgerichte, 

domeingerichte en persoonsgerichte maatregelen. Deze maatregelen worden ontsloten via de 

www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl die recent online is gegaan.” (Ministerie van BZK, 2010) 
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Uit onderzoek door bureau Beke is gebleken dat het 

uitwerken van een aanpak een zaak is van alle bij 

jeugdgroepen betrokken partijen waarbij een ieder vanuit 

de eigen rol ingezet wordt (Beke, 2006). Het doel daarbij is 

een groep te ‘pellen’  in kernleden met een grote invloed 

en leden van de buitenste ringen die vaak beïnvloed of 

ingezet worden door de kernleden. Het ontrafelen van 

deze structuur door bewust en doelmatig in te zetten op 

persoonsgerichte interventies heeft veelal als effect dat de 

groep samenhang verliest en uit elkaar valt.  

Zoals bij de aanleiding aangegeven is voor veel gemeenten 

het opzetten, evalueren of actualiseren van een 

groepsaanpak een aandachtspunt waarbij ook de 

ontwikkeling van landelijk beleid een belangrijke rol speelt. 

Daarnaast krijgen jeugdgroepen, op basis van zorg of 

ergernis in de omgeving, actuele incidenten en de 

toenemende zorg over de jeugd veel aandacht in de pers 

en publicaties. Vrijwel elke gemeente kent één of 

meerdere groepen die bepalend zijn voor het straatbeeld 

en om die reden veel aandacht vragen. Aandacht in de zin 

van het geven van een plek en ruimte of het voorkomen of 

terugdringen van overlast. 

Veel grote gemeenten zijn al gestart met een  

groepsaanpak of aanpak van overlastgevende jeugd. Vaak 

naar aanleiding van het lokale veiligheidsbeleid en in veel 

gevallen onder druk van incidenten. 

Doordat bij een dergelijke aanpak veel partners betrokken 

zijn, die tot op heden vaak vanuit de eigen taakstelling en 

rol gewerkt hebben, maar in het kader van deze aanpak 

meer moeten gaan samenwerken is de opzet van een 

groepsaanpak niet eenvoudig. Er moet met veel belangen 

rekening gehouden worden en het proces van de 

samenwerking is minstens zo belangrijk als het beoogde 

resultaat, maar vraagt tijd en aandacht. 

Daar waar gemeenten een groepsaanpak willen 

ontwikkelen zijn ervaringen van vergelijkbare gemeenten 

waardevol kunnen bijdragen aan passend en effectief 

beleid. 

 

MEER POLITIE-INZET WEGENS 

JEUGDOVERLAST 

De politie moet vaker uitrukken om jongerenoverlast 

aan te pakken. Vorig jaar waren er ruim 118 duizend 

incidenten met straatbendes en jongerengroepen, 6% 

meer dan in 2008. Dat blijkt uit onderzoek van RTL 

Nieuws. 

 

Rotterdam en Utrecht 

In bijna de helft van de steden stijgt de politie-inzet. De 

meeste meldingen komen uit Rotterdam (4363) en 

Utrecht (3464). Bij de provinciesteden scoren Alkmaar 

(1520) en Hoorn (1165) het hoogst. Dat blijkt uit 

rapportages die alle 25 politiekorpsen verstrekten aan 

RTL Nieuws.  

 

Vernielingen en geluidsoverlast 

De meeste meldingen gaan over vernielingen, 

geluidsoverlast en straatbendes die buurtbewoners 

intimideren. Ook zijn er meldingen van ernstige 

misdrijven zoals straatroven en overvallen. Het gaat 

alleen om meldingen waar de politie daadwerkelijk op 

is afgegaan. 

 

Rotterdam 

Rotterdam telt met ruim 4300 het grootste aantal 

meldingen. De gemeente Rotterdam laat weten dat er 

in 2009 een 'stadsbrede forse verslechtering' te zien 

was van jeugdproblematiek. Het bestuur deed een 

eigen onderzoek van wijk tot wijk. Volgens een 

woordvoerder is de verslechtering te verklaren doordat 

de subjectieve metingen slecht uitvielen. Dat betekent 

dat bewoners zeiden zich onveiliger te voelen. Volgens 

de gemeente zijn de objectieve criminaliteitscijfers in 

de wijken juist stabiel of zelfs iets beter. 

 

Hardere aanpak 

Veel gemeenten verklaren de hogere politie-inzet door 

een strengere aanpak van de jeugdcriminaliteit. De SP 

zet hier vraagtekens bij en zal het ministerie van 

Veiligheid om opheldering vragen. SP-Kamerlid Sadet 

Karabulut: 'Ik vind deze cijfers schokkend. De politie 

holt van incident naar incident en dat is zorgwekkend'  

(RTL nieuws , 2010). 
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1.3  ONDERZOEKSDOEL 

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de wijze waarop een aantal gemeenten de individuele 

aanpak (ook wel persoonsgerichte aanpak) van jongeren uit overlastgevende groepen vorm hebben gegeven. 

Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de werkwijze van het rijk die een impuls geeft aan de aanpak van 

overlast door de voorbeelden van werkwijzen van gemeenten te publiceren op een website. Gemeenten die 

een aanpak van overlastgevende jeugd willen opzetten kunnen op basis van deze praktijkvoorbeelden lokaal 

beleid vormgeven en plannen van aanpak uitwerken. Dit onderzoek richt zich op een aantal verstedelijkte
1
 

gemeente van omstreeks de 150.000 inwoners waarvan tussen de 20 en 35% onder de 25 jaar oud is. Er is voor 

deze gemeenten gekozen omdat uit onderzoek van adviesgroep Beke is gebleken dat verstedelijkte gemeenten 

relatief meer jeugdgroepen kennen. Het doel van dit onderzoek is het inzicht geven in de verschillende vormen 

van deze aanpak en een beeld te schetsen van de wijze waarop de werkprocessen zijn opgezet. Ook wordt 

getracht, daar waar mogelijk, een beeld te schetsen van de ervaringen met- en resultaten van deze aanpak. 

Aan de hand van de opbrengst van dit onderzoek wordt een leidraad opgesteld die gemeenten kunnen 

gebruiken bij de opzet en uitvoering van de individuele aanpak van overlastgevende jeugd in het kader van een 

groepsaanpak. Hierin wordt een stappenplan, voorstel voor structuur voor de samenwerking, stroomdiagram 

voor de aanpak en werkmodellen voor de uitvoering opgenomen. Gemeenten die willen starten met een 

dergelijke aanpak of de bestaande aanpak willen bijstellen kunnen gebruik maken van deze leidraad. 

1.4  LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 van dit rapport is de theoretische oriëntatie uitgewerkt met in paragraaf 2.1 een 

literatuurverkenning. In paragraaf 2.3 is de omschrijving van de onderzoeksvraag en onderzoeksdoelstelling 

opgenomen.  

Het derde hoofdstuk bevat de uitwerking van het praktijkgericht onderzoek. Paragraaf 3.1 beschrijft de 

onderzoeksmethode en vanaf paragraaf 3.2 worden de onderzoeksresultaten in beeld gebracht. In paragraaf 

3.3 zijn de conclusies en discussie uitgewerkt. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de implementatie van de aanpak op basis van de aanbevelingen naar aanleiding van het 

onderzoek. Daarbij wordt aandacht besteed aan de implementatie en borging van een aanpak en de 

consequenties daarvan voor de organisatie en het beleid. 

Hoofdstuk 5 bevat de evaluatie en reflectie op het onderzoeksproces en de ontwikkeling van het product voor 

de implementatie. 

In hoofdstuk 6 wordt een samenvatting gegeven van het rapport. In bijlage 1 is een ‘Leidraad individuele 

aanpak overlastgevende jeugd’ aangevuld met een procesdocument opgenomen waarin de nadere uitwerking 

van de leidraad is verwerkt. 

  

                                                                 
1 Een toenemende bevolkingsconcentratie, waarbij het aantal steden groeit en een steeds groter deel van de bevolking in steden woont. 
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2. THEORETISCHE ORIENTATIE 

2.1 LITERATUURVERKENNING 

2.1.1 OVERLASTGEVENDE JEUGD EN DE OVERHEID 

Onder invloed van de grote aandacht voor overlastgevende jeugd en de vraag om een antwoord op de 

problematiek rond deze groep heeft het kabinet in 2007 de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling gevraagd 

een advies uit te brengen over dit onderwerp. Dit heeft geresulteerd in het rapport Tussen flaneren en 

schofferen (RMO, 2008) waarin het fenomeen hangjongeren in kaart wordt gebracht en op basis van de 

bevindingen een aantal aanbevelingen is geformuleerd. 

In de inleiding van het rapport staat het volgende als het gaat om de kadering van het probleem: 

“Wie een poging onderneemt het begrip ‘hangjongeren’ te definiëren, zal constateren dat dit niet 
eenvoudig is. Het concept verwijst namelijk naar een zeer diverse categorie jongeren. De diversiteit 
drukt zich uit in verschillen naar etniciteit, sekse, sociaaleconomische klasse, leeftijd en woonplaats. 
Daarnaast varieert het gedrag van de hangjongeren van onschuldig flaneergedrag tot 
baldadig schofferen en ernstige vormen van criminaliteit. Verder gaat het hangen van jongeren op 
straat soms gepaard met problemen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Echter, ook jongeren die 
succesvol deelnemen aan de maatschappij, zijn op straat te vinden” (RMO, 2008). 

Met deze omschrijving wordt duidelijk dat het aanpakken van de hele groep, zonder onderscheid te maken 
tussen de individuen, minder kans van slagen heeft dan een benadering van de groep én het individu.  

Dit wordt ook duidelijk uit de aanbevelingen die de RMO doet op basis van de oriëntatie: 

1. Geef jongeren ruimte om te flaneren én stel grenzen aan onacceptabel gedrag.  

2. Toon wellevendheid naar de andere actoren én kom op voor het eigen belang.  

3. Zorg dat jongeren participeren én voorkom dat zij in het geheel geen vrijheid hebben.  

4. Straf jongeren als zij zich misdragen én geef hen steun. 

Daarnaast wordt geadviseerd om beleid niet te baseren op incidenten maar op een grondige analyse van de 
lokale situatie waarin een balans moet worden gezocht tussen correctie én ondersteuning, een harde en een 
zachte aanpak (RMO, 2008). 

2.1.2 ANALYSE VAN DE PROBLEMATIEK 

Om meer zicht te krijgen op dit overlastgevende gedrag van jongeren in groepsverband en de wijze waarop  

jeugdgroepen zich ontwikkelen heeft adviesbureau Beke onderzoek gedaan naar jeugdcriminaliteit en 

bendevorming. Op basis van dit onderzoek zijn zij gekomen tot een methodiek om overlastgevende groepen op 

straat in kaart te brengen, de shortlistmethodiek (Beke, 2006). Dit betreft een simpele vragenlijst aan de hand 

waarvan wijkagenten snel een scan kunnen maken van de jeugdgroepen in hun wijk en deze kunnen labelen. 

De methodiek maakt daarbij gebruik van kennis over: 

 groepsdynamische processen; 

 hiërarchie in de groep; 

 stabiliteit van de groep; 

 werven van groepsleden; 
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 besluitvorming binnen de groep; 

 de rol van criminaliteit in de groep. 

Op basis van de deze informatie kan worden bepaald welk label de groep krijgt en op welke wijze het best kan 

worden geïntervenieerd (als dat noodzakelijk is). De methodiek maakt een onderscheid tussen drie 

verschillende typen jeugdgroepen, het onderscheid komt voort uit het feit dat er sprake is van oplopend 

probleemgedrag: 

Hinderlijke groepen: 

Jongeren die in de buurt rondhangen, af en toe luidruchtig zijn en zich niet veel aantrekken van de 

omgeving. Wanneer er sprake is van een uit de hand gelopen situatie berust dit vaak op toeval en 

keert te rust snel weer terug. Zij maken zich incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. De jongeren 

in de groep hebben over het algemeen nog respect voor autoriteit en zijn aanspreekbaar. 

Overlastgevende groepen: 

Deze groepen zijn vaak nadrukkelijker aanwezig en houden zich regelmatig bezig met het provoceren 

en lastig vallen van omstanders. Er is regelmatig sprake van vernielingen en zij trekken zich weinig aan 

van de omgeving. Ze houden zich bezig met lichte vormen van criminaliteit die doelbewust gepleegd 

worden en waarbij ze ervoor zorgen niet betrapt te worden. Zij zijn minder goed te corrigeren en laten 

zich niet makkelijk aanspreken op hun gedrag. 

Criminele groepen: 

Deze groepen bestaan (geheel of gedeeltelijk) uit jongeren die zich bezig houden met criminele 

activiteiten. Met het plegen van criminele activiteiten wordt geld verdiend, er is sprake van ernstige 

feiten. Daarbij wordt ook geweld gebruikt door de groep. 

De aard van de groep wordt vastgesteld aan de hand van objectieve classificatie en subjectieve classificatie. Bij 

de objectieve classificatie wordt gebruik gemaakt van een aantal omschrijvingen van gedrag waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt in de ernst van het gedrag. De subjectieve classificatie gebeurt aan de hand van de 

indruk die een wijkagent heeft op basis van zijn observaties.  

Tijdens de ontwikkelings- en pilotfase van de shortlistmethodiek is aanvullend onderzoek gedaan door 

participerende observaties bij zes jeugdgroepen die als onderzoeksgroep voor de methodiekontwikkeling zijn 

gebruikt. Deze observaties zijn aangevuld met informatie van over individuele groepsleden aan de hand van 

een leefgebiedenvragenlijst en de registratiesystemen van de politie. Met dit aanvullend onderzoek is inzicht 

verkregen in de processen binnen de groep die van invloed op- of bepalend zijn voor het gedrag en de typering 

van de groep.  

Als het gaat om de invloed en gevolgen van het deel uitmaken van een jeugdgroep voor de individuele 

groepsleden worden op basis van de ervaringen met onderzoek naar jeugdgroepen een aantal conclusies 

getrokken: 

 Jongeren uit een hinderlijke of overlastgevende groep hebben over het algemeen een gunstig 

maatschappelijk perspectief, voor jongeren uit criminele groepen geldt dit niet. 

 Voor jongeren uit een hinderlijke of overlastgevende groep is antisociaal gedrag een sociale activiteit.  

 Voor jongeren uit hinderlijke en overlastgevende groepen vormt de jeugdgroep de belangrijkste plek 

waar zij hun vrije tijd doorbrengen en ontspannen. Voor jongeren uit criminele groepen is de groep 

een middel in de vorm van een netwerk voor de criminele activiteiten. 
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Aan de hand van deze bevindingen wordt duidelijk dat er sprake is van een tweedeling: de hinderlijke en 

overlastgevende groepen enerzijds waarbij sprake is van een relatief positief perspectief en de criminele 

groepen anderzijds waarbij perspectief buiten de groep niet van betekenis lijkt te zijn. 

Bij de aanbevelingen wordt specifiek aangegeven dat deskundigheidsbevordering over jeugdgroepen van 

belang is. Daarbij gaat het niet alleen om kennis over jeugdgroepen bij professionals maar ook ouders worden 

in deze context genoemd. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat ouders vaak niet op de hoogte zijn van 

het gedrag van hun kind en niet bekend zijn met de invloed van het deel uitmaken van een jeugdgroep. 

Geadviseerd wordt deze professionalisering te regelen binnen het jeugdbeleid. 

De methodiek is op basis van een pilot en onderzoek in vijf gemeenten ontwikkeld en in 2008 bijgesteld aan de 

hand van bevindingen in andere gemeenten. In 2009 is er met behulp van de methodiek een landelijke 

inventarisatie uitgevoerd, daarover is in 2010 gerapporteerd (Ferwerda, 2010). Op basis van dit onderzoek is 

gebleken dat Nederland in totaal 1.760 jeugdgroepen kent waarbij 1.341 groepen als hinderlijk, 327 als 

overlastgevend en 92 groepen als crimineel worden getypeerd.  Uit dit onderzoek is gebleken dat de 

problematiek met de groepen toeneemt naarmate er sprake is van meer verstedelijking. 

2.1.3 MASTERPLAN AANPAK JEUGDGROEPEN 

De inventarisatie van jeugdgroepen geeft een beeld van de aard en omvang van deze groepen op landelijk 

niveau. Per gemeente is hiermee inzicht verkregen in het aantal jeugdgroepen en de specifieke kenmerken van 

deze groepen. Ook blijkt uit een analyse naar aanleiding van de inventarisatie dat 75% van de jeugdcriminaliteit 

voortkomt uit groepsdynamische processen. Op basis daarvan mag geconcludeerd worden dat het van belang 

is deze criminaliteit te voorkomen en groepen perspectief te bieden. 

Op basis van de rapportage is het aan gemeenten om in de lokale driehoek
2
 te bepalen welke groepen zij met 

prioriteit willen aanpakken. Voor de coördinatie van deze aanpak is een regisseur nodig, de gemeente is 

verantwoordelijk voor het realiseren van deze functie. 

Na het prioriteren van de groepen wordt de ‘harde’ informatie van de politie verkregen uit de shortlist 

aangevuld met de ‘zachte’ informatie van andere partijen. Daarbij speelt vooral het jongerenwerk een 

belangrijke rol. Het gedeelde beeld van de groep vormt het uitgangspunt voor het op te stellen plan van 

aanpak voor de groep. Bij deze aanpak wordt een onderscheid gemaakt tussen een drietal sporen: 

 groepsgerichte aanpak; 

 domeingerichte aanpak; 

 individuele aanpak (of gezinsaanpak). 

Naar aanleiding van de inventarisatie wordt door veel gemeenten gestart met het opzetten van een plan van 

aanpak. Voor een deel van de gemeenten wordt voor het eerst een dergelijke systematische aanpak 

ontwikkeld, andere gemeenten hebben hier al ervaring mee. Om gemeenten te ondersteunen werkt het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2010 aan een Masterplan aanpak jeugdgroepen 

voor gemeenten,  (Adviesgroep Beke, 2010) waarmee een aantal initiatieven ontplooid zijn: 

 het ontwikkelen van een handreiking aanpak problematische jeugdgroepen voor gemeenten waarbij 

aandacht wordt besteed aan de opzet van een casusoverleg, de samenstelling en werkwijze en de 

opzet van een plan van aanpak voor een groep; 

 regionale intervisie bijeenkomsten voor gemeenten waarin de ruimte wordt gegeven mee te denken 

over de vorm en inhoud van de handreiking; 

                                                                 
2 Bestaat uit gemeente, Openbaar Ministerie en politie. 
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 een website met veelbelovende maatregelen en aanpakken: www.wegwijzerjeugden veiligheid.nl. 

 

2.1.4 GEMEENTEN EN AANPAK OVERLASTGEVENDE JEUGD 

De ontwikkeling van de aanpak van overlastgevende jeugd is een taak van gemeenten in samenwerking met 

alle betrokken partners in het veld. Het is een complex samenwerkingsproces waarbij de bestuurlijke en 

beleidsverantwoordelijkheden verdeeld zijn en het van belang is een samenhangende aanpak te ontwikkelen. 

Bij deze verkenning wordt, in de lijn van de onderzoeksvraag, met name gekeken naar de wijze waarop 

gemeenten de individuele aanpak georganiseerd hebben. Deels gebeurt dit op basis van de gemeentelijke 

taken in het kader van de Wet op de Jeugdzorg. Deze zorg richt zich op jongeren uit hanggroepen waar de 

gemeente verantwoordelijk voor is: hinderlijke en overlastgevende groepen die niet binnen het justitiële kader 

aangepakt worden. 

De wijze waarop de aanpak van criminele jeugd vorm krijgt komt bij de uitwerking van de casestudy’s zijdelings 

aan de orde. Deze aanpak wordt belicht vanuit het gegeven dat afstemming tussen de vrijwillige en justitiële 

aanpak van belang is voor een sluitende keten. In een uitgebreid onderzoek naar de regierol van gemeenten in 

de jeugdketen door Berenschot wordt dit belang ook benadrukt: 

“De jeugdketen wordt gekenmerkt door een ‘knip’ tussen (grofweg) de preventieve (signalering, 

beoordeling en lichte interventies) en curatieve schakels. Die knip is ook in dit kader van belang omdat 

gemeenten verantwoordelijk zijn voor de regie in de preventieve schakels” (Berenschot, 2006). 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een slagvaardig preventief jeugdbeleid gekoppeld aan de jeugdzorg, 

provincies zijn verantwoordelijk voor het bieden van jeugdzorg en hulpverlening aan jeugd met ernstige 

problematiek.  

In aansluiting op de Wet op de Jeugdzorg hebben het Rijk, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 

en het IPO (Inter Provinciaal Overleg) de taken voor het gemeentelijk jeugdbeleid vastgesteld. Gemeenten 

worden geacht:  

 informatie aan ouders, kinderen en jongeren te verstrekken over opvoeden en opgroeien;  

 ervoor te zorgen dat instellingen als jeugdgezondheidszorg en onderwijs problemen signaleren; 

 toegang te verschaffen tot het gemeentelijke hulpaanbod en te zorgen voor toeleiding naar vrij 

toegankelijke hulpverlening; 

 in de eigen gemeente lichtpedagogische hulp beschikbaar te stellen (via (school) maatschappelijk werk 

en coaching); 

 verantwoordelijkheid te nemen voor zorgcoördinatie op lokaal niveau (als casemanagement) 

(ministerie van VWS, 2005). 

Het merendeel van deze taken is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Elke gemeente is verplicht 

om in 2010 minimaal een stedelijk CJG gerealiseerd te hebben. 
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2.1.5 HET CJG 

Met het CJG geven gemeenten deels invulling aan bestaande taken in het kader van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning, prestatieveld twee
3
. Daarnaast dient via het CJG de verbinding te worden gelegd met de 

(provinciale) jeugdzorg vanuit het Bureau Jeugdzorg (BJZ) en met de Zorgadviesteams (ZAT) in het onderwijs. 

In een aantal gemeenten is ervoor gekozen om de taken onder te brengen bij bestaande organisaties en 

afspraken te maken over de wijze van samenwerken. Andere gemeenten hebben ervoor gekozen om het CJG 

onder te brengen in een nieuwe organisatievorm, al dan niet met een eigen methodiek en filosofie, en daar de 

taken te beleggen. Op basis van onderzoek in tien gemeenten blijkt dat het CJG er veelal in slaagt alle 

basisfuncties uit te voeren. De signaalfunctie van het CJG laat nog te wensen over, verwacht wordt dat het 

Elektronisch Kind Dossier
4
 en de Verwijsindex Risicojeugd

5
 dit positief zullen beïnvloeden. De coördinatie van 

zorg neemt bij vrijwel alle CJG plannen een belangrijke plaats in maar blijkt in de praktijk het moeilijkst te 

realiseren. Juist deze coördinatie van zorg is van belang bij de individuele aanpak ik het kader van de aanpak 

van overlastgevende jeugd. Er ligt bij veel gemeenten de wens om de samenwerking op dit terrein te 

verbeteren (Regioplan, 2010).  

2.1.6 DE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN 

De eerste aanzet (landelijk) voor een verwijsindex is gegeven met de aanbevelingen door Steven van Eijck op 

basis van de bevindingen van Operatie Jong (2004-2007). In zijn rapport ‘Koersen op het kind, sturingsadvies 

deel 1’ heeft hij als achttiende aanbeveling opgenomen:  

“Op uitvoerend en beleidsniveau dienen de verwijsindex en het elektronisch kinddossier als 

instrumenten om informatie over jeugdigen te delen en te bundelen” (van Eijck, 2006).  

Het Centrum van Jeugd en Gezin dicht hij in zijn advies de rol toe van procesbewaker en aanjager bij matches. 

Ook stelt hij dat lokale systemen koppelbaar moeten zijn tot een landelijk systeem. Als verantwoordelijke voor 

de realisatie van de verwijsindex ziet hij de gemeente op basis van haar bestuurskracht, waardoor zij partijen 

aan kan spreken op verantwoordelijkheden.  

In zijn rapportage ‘Koersen op het kind, sturingsadvies deel 2, kompas voor het nieuwe kabinet’ heeft hij de 

aanbeveling met betrekking tot de verwijsindex onder de kop ‘Opvoeding en bescherming’ scherper 

geformuleerd:  

“In de loop van 2007 moeten alle gemeenten kunnen beschikken over de verwijsindex” (van Eijck, 

2006b).  

                                                                 
3
 Dit prestatieveld heeft betrekking op jeugdigen – en in voorkomende gevallen hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als 

het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg 
niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op de taken die in andere wetgeving zijn vastgelegd, 
zoals de Wet collectieve preventie volksgezondheid en  de Leerplichtwet. 

4
 Alle kinderen van 0 tot 19 jaar die bij de jeugdgezondheidszorg komen krijgen vanaf juli 2010 een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. 

Dit dossier bevat gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van een kind. De verwachting is dat een digitaal dossier is binnen de 
jeugdgezondheidszorg. 

5
 De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar 

brengt. Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners of een kind ook bekend is bij andere instellingen en kan de aanpak 
afgestemd worden. 

 



 

 

18 

De uiteindelijke wet- en regelgeving heeft lang op zich laten wachten, met ingang van 1 januari 2010 moet elke 

gemeente aangesloten zijn op verwijsindex risicojongeren. 

Evaluaties van de werkwijzen met de verwijsindex in Hengelo en Rotterdam wijzen uit dat professionals eerder 

van elkaars betrokkenheid bij een casus op de hoogte zijn waardoor een kind/gezin eerder als zorgelijk 

gesignaleerd wordt en de juiste hulp aangeboden krijgt (Kreuger, 2008). 

Ook is onderzocht op welke wijze met integraal indiceren al ervaringen zijn opgedaan en op welke wijze deze 

ervaringen input kunnen leveren voor het ontwerp van de verwijsindex. Het Nederlands Jeugdinsituut (NJI) 

heeft hier onderzoek naar gedaan en een rapportage over uitgebracht in 2007 (Eijgenraam, Oudhof, & van 

Rossum, 2008).  

Wanneer uitgegaan wordt van het principe dat de verwijsindex bij het registeren van vroege zorgsignalen een 

rol speelt is hiervoor een wetenschappelijke grond te vinden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 

die vroege signalering gevolgd door adequaat tijdig ingrijpen escalaties op de lange termijn kan voorkomen 

(Hermanns, 2005). 

Dat ingrijpen, kan deels geregeld worden naar aanleiding van meldingen in de VIR. Daar waar meerdere 

partijen betrokken zijn bij een casus, of deze niet op basis van de meldingen in de VIR maar op andere wijze als 

zorgwekkend in beeld komt, is er meer nodig. In dat geval is een goed afgestemde gezamenlijke aanpak van de 

problematiek van belang, ook bij deze cases is de gemeente regievoerder. 

2.1.7 KETENREGIE 

Het begrip keten en ketenregie wordt veel gebruikt, met name 

in het sociale domein. Daarbij staat vooral de vraag naar goede 

operationele dienstverlening centraal, daarnaast wordt de 

‘stroom’ door de keten gevormd door mensen die allemaal om 

een andere aanpak of benaderingswijze vragen. Op basis van 

dit feit wordt de werking van de keten sterk bepaald door de 

doelgroep. 

Daarbij zijn de volgende kenmerken te onderscheiden: 

 Partners in de keten functioneren ook onafhankelijk van 

elkaar maar kunnen niet zonder elkaar. Er is sprake van 

een sterke wederzijdse afhankelijkheid en invloed. 

 Elke partij in de keten heeft eigen doelen en middelen die 

in elkaar verlengde kunnen liggen maar elkaar ook deels kunnen overlappen. 

 Een keten stelt de vraag van de cliënt centraal en richt zich op het primaire proces. Op deze wijze ontstaat 

een doorlopend en samenhangend aanbod voor de cliënt. 

 In een keten is de zwakste schakel bepalend voor de kracht, schakel betekent in deze context niet een 

partner maar een processtap (van de Aa, Beemer, Theo, van Roost, de Ruigh, & van Twist, 2002). 

Ketenregie wordt vaak vergeleken met de regie bij een toneelstuk, waarbij begrippen als de regisseur, het stuk, 

het publiek en het decor gehanteerd worden om de werkwijze en rollen te verduidelijken. Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten ketens: regie of voortbrengingsketen, eenvoudige of 

complexe ketens, overheids- of gemengde ketens en push- of pullketens.  

Een keten kan een ‘blijspel’ zijn omdat deze voortkomt uit een kans of een ‘drama’ vanwege het feit dat er een 

noodzaak tot het opzetten van de keten is .  

 

'Een keten is een 
samenwerkingsverband tussen ten 
opzichte van elkaar zelfstandige 
maar tegelijk ook wederzijds 
afhankelijke partijen die erop 
gericht is een zekere afstemming 
van activiteiten te bewerkstelligen. 
(Steketee, 2007). 
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De regie richt zich op een eigen efficientere uitvoering of uitvoering door derden. Het ‘stuk’ dat wordt gespeeld 

kan zich richten op een maatschappelijke prestatie, betere dienstverlening, efficientere samenwerking, grotere 

dynamiek, innovatie of het reduceren van de kosten. Ook een combinatie van deze doelen is mogelijk.  De 

spelers in de keten kunnen bestaan uit klanten, partners, medewerkers, ketenmanagers, opdrachtgever of 

financierder.  

Ook de rol van de overheid 

kan verschillen, het kan die 

van initatiefnemer, 

regisseur, ontwikkelaar, 

facilitator of bruggenhoofd 

zijn. In het ‘script’ wordt 

vastgelegd wat het doel is, 

wie de klanten zijn, welke 

produkten of diensten 

verleend worden, welke 

logistieke volgorde en welk 

procesmodel (figuur 1) 

gehanteerd worden. 

Ketenregie vindt plaats op 

drie niveaus: het 

strategisch niveau richt zich 

op de strategie en het 

beleid, het tactische niveau 

waarbij gestuurd wordt op het proces en het operationele niveau dat gericht is op de uitvoering van het 

proces.  De resultaten van de keten worden op verschillende niveaus zichtbaar: de ketenprestaties, de 

procesprestaties en de klantprestaties (Steketee, 2007). 

2.1.8 NETWERKSAMENWERKING 

Het meest essentiële kenmerk van een netwerk is de bereidheid tot samenwerking op basis van gezamenlijke 

doelstellingen waarbij de juiste samenwerkingsstructuur en werkwijze bepalend is. Om als netwerk op de juiste 

wijze te kunnen opereren moeten de volgende basiselementen gerealiseerd worden: 

1. doelstelling: strategische lange termijn en operationele korte termijn doelen op basis van een gezamenlijke 

visie; 

2. primaire functies: signalering, beoordeling, interventie en evaluatie/bijsturing aan de hand van een 

omschreven werkwijze en heldere taken en afspraken; 

3. interne organisatie: overeenstemming tussen de deelnemende partijen over positie en taken; 

4. bestuurlijke inbedding: helderheid op niveau van bestuur of directie over interne taken en 

verantwoordelijkheden in het netwerk; 

5. communicatie en informatie-uitwisseling: een heldere werkwijze ten aanzien van communicatie intern en 

extern (van Gurp,  2008). 

Netwerken geven (deels) antwoord op maatschappelijke vraagstukken. Daarbij zijn gemeentelijke regie, 

gezamenlijke probleemdefiniëring en verantwoording essentieel. Om een netwerk goed te laten functioneren, 

moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

Figuur 1: Procesmodel ketenregie Steketee (2007) 
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 Centrale aansturing: er moet sprake zijn van een goede onderlinge afstemming en samenwerking om 

te komen tot een snelle en sluitende aanpak. Daarnaast dient er een duidelijke taakverdeling te zijn 

onder voorzitterschap van één partij. 

 Directe externe controle: Er moet duidelijkheid zijn over de functie en positie van een netwerk. 

Resultaten dienen zichtbaar gemaakt te worden.  

 Stabiliteit van het systeem: Er moet sprake zijn van een stabiele samenwerking tussen partners met zo 

min mogelijk verloop en, wanneer verloop onvermijdelijk is, een goede interne overdracht.  

 Clustering: Het is van belang dat het netwerk een duidelijke samenstelling heeft en een heldere focus 

en duidelijkheid over wie in welk geval regie voert.  

 Grensoverschrijdend organiseren: het is van belang dat er buiten de eigen kaders gekeken wordt wie 

op basis van de focus betrokken moet worden (Steketee, Mak, & Boutelier, 2010). 

Op basis van onderzoek heeft Van Delden verklaringen gezocht voor het feit dat sommige netwerken in de 

publieke sector effectief zijn en anderen niet tot resultaat lijken te komen. Hij stelt dat samenwerking tussen 

organisaties een geleidelijk proces is waarbij de beginsituaties van invloed zijn maar ook het samenwerken op 

zich, die hij aanduidt met de term ontwikkelingsverloop, invloed heeft op de samenwerking. Het 

ontwikkelingsverloop werkt hij uit in een fasenschema in figuur 2 (van Delden, 2009). 

Figuur 2: Fasenschema netwerkontwikkeling Van Delden (2009) 
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Zowel bij het begrip ‘netwerk’ als bij ‘ketenregie’ is sprake van een gerichtheid op andere partijen in de 

omgeving. Het grootste verschil is het ordeningsprincipe. Een keten veronderstelt dynamiek en samenhang in 

een proces. Een netwerk staat in verbinding met het vraagstuk (of de cliënt) maar heeft meer de suggestie van 

een statische vorm van betrokkenheid waarbij samenhang in standpunt of benadering niet essentieel hoeft te 

zijn (van de Aa, Beemer, Konijn, van Roost, de Ruigh, & van Twist, 2002). 

2.1.9 AANPAK VAN JEUGDOVERLAST IN HET BUITENLAND 

Ook in het buitenland word aandacht aan overlastgevende jeugd besteed, in de publicatie Een blik over de 

schutting  (van Leiden & Ferwerda, 2004) wordt in het kort gekeken naar een aantal projecten en methodieken 

in Engeland, Duitsland en Zweden die ook van betekenis zijn voor de methodische ontwikkeling van 

interventies in Nederland. 

In alledrie de landen staat het terugdringen van jeugdcriminaliteit centraal. In Duitsland zet men vooral in op 

vroegtijdige signalering van jongeren die dreigen af te glijden. De minimum leeftijd van de doelgroep is vaak vijf 

of zes jaar waarbij agressief en gewelddadig gedrag als indicatie worden gezien. Bij de methodiek ligt de nadruk 

op individuele begeleiding, pedagogische activiteiten (veelal sport) en gedragstrainingen waarbij veel aandacht 

is voor de confronterende pedagogiek. Er is minder aandacht voor wetenschappelijke evaluaties van de  

projecten. 

Engeland kent het What-Works programma waarbij vooral gewerkt wordt vanuit de preventie. In het kader van 

veranderde wetgeving in 1998 zijn veel methodieken door de Engelsen zelf ontwikkeld waarbij preventie en 

vroegtijdige signalering centraal staan die gericht zijn op zeer jonge kinderen. De werkwijze bestaat veelal uit 

gedragsbeinvloeding en intensieve individuele begeleiding. Naast de aandacht voor wetenschappelijk 

onderzoek naar de effectiviteit is er veel aandacht voor controle- en toezichtmaatregelen en sanctionering. 

In Zweden worden veel Amerikaanse methodieken toegepast die gericht zijn op het vergroten van de 

opvoedingsvaardigheden van de ouders. Het jeugdbeleid richt zich op jongeren vanaf 14 jaar die crimineel 

gedrag vertonen of drugs gebruiken. Er wordt veel gebruik gemaakt van gedragstrainingen met een 

wetenschappelijk onderzochte methodiek. Daarnaaast is er aandacht voor cognitieve gedragstherapie en 

methodieken waarbij het gezinssysteem centraal staat. Wetenschappelijke evaluaties worden als belangrijk 

gezien.  



 

 

22 

 

2.2 ONDERZOEKSDOEL EN VRAAGSTELLING 

In de inleiding is aangegeven wat de aanleiding vormt tot dit onderzoek. Ook wordt verhelderd op welke wijze 

de opbrengst en resultaten een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van een individuele of 

persoonsgerichte aanpak voor overlastgevende jeugd. Op basis van deze uitgangspunten zijn de onderstaande 

doel- en vraagstelling geformuleerd.  

2.2.1 ONDERZOEKSDOELSTELLING 

Het in kaart brengen van de wijze waarop gemeenten vorm geven aan de individuele aanpak binnen de 

aanpak van problematische jeugdgroepen en, waar dat mogelijk is, inzichtelijk maken van de 

resultaten van deze werkwijzen. 

2.2.2 ONDERZOEKSVRAAGSTELLING 

Welke werkwijze en werkvorm hanteren de gemeenten bij de individuele aanpak binnen aanpak van 

problematische jeugdgroepen en wat is daarvan het resultaat? 

Door middel van een meervoudige casestudie aan de hand van een documentanalyse en interviews met direct 

betrokken medewerkers (beleidsadviseurs welzijn en veiligheid van gemeenten, projectleiders of 

coördinatoren van de individuele aanpak) in kaart brengen of en zo ja welke werkwijze gemeenten hanteren bij 

de individuele aanpak. Op basis van het bovenstaande vraag kunnen hierbij de volgende deelvragen 

geformuleerd worden: 

1. Welke werkwijze bij de aanpak van problematische jeugdgroepen gebruiken de drie geselecteerde 

gemeenten? 

Deelvragen: 

a. wat is vastgelegd over de aanpak voor problematische jeugdgroepen; 

b. welke beleidsafdeling is betrokken bij- en verantwoordelijk voor deze aanpak; 

c. op welke wijze is de individuele aanpak beschreven. 

2. Op welke wijze krijgt de individuele aanpak vorm? 

Deelvragen: 

a. welke organisatievorm wordt gebruikt voor de individuele aanpak (casuïstiek overleg, keten- 

of netwerkoverleg, netwerkcoördinator, bestaande zorgstructuur); 

b. welk doel heeft de individuele aanpak; 

c. welke partners zijn betrokken bij het overleg. 

3. Welke resultaten zijn er tot op heden behaald met deze werkwijzen? 

Deelvragen: 

a. welke bevindingen en resultaten zijn beschikbaar; 

b. welke resultaten zijn er te benoemen ten aanzien van het werkproces; 

c. welke algemene conclusies zijn er te trekken ten aanzien van de werkwijze. 
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2.2.3 DEFINIERING VAN DE BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN 

In de beschrijving van het onderzoek en de resultaten worden een aantal begrippen frequent gebruikt. De 

belangrijkste begrippen die niet in de tekst of een voetnoot zijn toegelicht worden in de onderstaande tekst 

verhelderd.  

Jeugd Onder jeugd wordt in dit onderzoek verstaan de groep jongeren tussen de 12 en 24 

jaar. De bovengrens van de afbakening van de doelgroep is overgenomen uit de 

beleidskaders van de meeste gemeenten. De ondergrens is op 12 jaar gesteld omdat 

jongeren over het algemeen vanaf deze leeftijd meer tijd zelfstandig op straat 

doorbrengen en hun actieradius vergroot. 

Jeugdgroepen Met jeugdgroepen worden groepen met jongeren die zich ophouden op straat 

bedoeld. Het gaat hierbij om groepen van een redelijk vaste samenstelling die in een 

bepaalde periode, als hele groep of als deel van de groep, elkaar in de openbare 

ruimte ontmoeten.  

Overlast Het begrip overlast duidt op hinder die ervaren wordt door de omgeving van een 

jeugdgroep.  

Groepsaanpak Met groepsaanpak wordt bedoeld de gestructureerde aanpak van groepen 

overlastgevende jeugd die door een gemeente is opgezet. Daarbij worden de 

hanglocatie, omvang en gedragspatronen van de groep in kaart gebracht. Indien 

wenselijk of noodzakelijk wordt een plan van aanpak opgesteld op basis van 

specifieke doelen.  

Individuele aanpak Een individuele aanpak (of persoonsgericht aanpak) is de doelgerichte 

gestructureerde aanpak die wordt ingezet op een individu. Het doel is  het 

bewerkstelligen van een verandering in een problematische of zorgwekkende situatie 

die gevolg of oorzaak kan zijn van het (overlastgevende) gedrag op straat. 

Gezinsaanpak Met deze aanpak wordt een aanpak bedoeld waarbij het gezin als systeem betrokken 

wordt op basis van het feit dat de oorzaken van problemen met- of zorg over jongere 

gezinsleden voortkomen uit de interacties binnen het gezin.  

Leidraad Een leidraad is een beknopte handleiding die gebruikt kan worden bij de 

ontwikkeling van een aanpak, in dit geval voor overlastgevende jeugd. 
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2.3 SAMENVATTING THEORETISCHE VERKENNING 

De RMO adviseert om hangjongeren de ruimte te geven maar ook grenzen te stellen aan onacceptabel gedrag. 

Beleid voor hangjongeren dient gebaseerd te zijn op een grondige analyse van de lokale situatie (RMO, 2008).  

Adviesbureau Beke heeft op basis van onderzoek een methodiek ontwikkeld waarmee jeugdgroepen in kaart 

kunnen worden gebracht en geanalyseerd kunnen worden: de shortlistmethodiek. Op basis van aanvullend 

onderzoek gericht op de individuele groepsleden, is duidelijk geworden dat jongeren uit hinderlijke en 

overlastgevende groepen maatschappelijk een relatief gunstig perspectief hebben. Het antisociale gedrag 

wordt door jongeren als sociale activiteit ervaren. Het deel uitmaken van een jeugdgroep levert een verhoogd 

risico op het plegen van jeugdcriminaliteit op (Beke, 2006). 

In 2009 is een landelijke inventarisatie van jeugdgroepen uitgevoerd en gepubliceerd. Gemeenten voeren de 

regie over de aanpak van de jeugdgroepen op basis van drie sporen: de groepsgerichte aanpak, de 

domeingerichte aanpak en de individuele aanpak. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de individuele aanpak 

in preventief en curatief kader en dienen de samenwerkingsafspraken daarover vast te leggen. De overheid 

ondersteunt dit proces door de ontwikkeling van een Masterplan aanpak jeugdgroepen voor gemeenten 

(Adviesgroep Beke, 2010). 

De kaders voor deze aanpak zijn vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Maarschappelijke Opvang. 

De Centra voor Jeugd en Gezin kunnen daarbij ingezet worden en fungeren als schakel naar de jeugdzorg en 

het onderwijs.  De Verwijsindex risicojongeren kan een ondersteunende rol spelen bij de tijdige signalering van 

problemen en daarmee escalatie op individueel of gezinsniveau voorkomen. 

Het model van ketenregie kan gehanteerd worden bij het vormgeven van de werkwijze door gemeenten bij de 

individuele aanpak van hangjongeren. De gemeente heeft daarbij de rol van initiatiefnemer en regisseur en 

zorgt voor betrokkenheid van alle partijen (Steketee, 2007).  

Partners die betrokken zijn bij overlastgevende jeugd vormen netwerken waarbij op basis van een gezamenlijk 

doel in een vaste structuur aan de hand van heldere afspraken wordt samengewerkt. De effectiviteit van deze 

netwerken is van essentieel belang en hangen samen met een aantal voorwaarden(Steketee, Mak, & Boutelier, 

2010). Bij de realisatie kan een ontwikkelingsmodel gehanteerd worden (van Delden, 2009).   

Ervaringen in het buitenland kunnen bijdragen aan eventuele oplossingen voor het probleem met 

overlastgevende jeugd in Nederland. In Duitsland en Engeland zijn goede ervaringen opgedaan met een 

werkwijze waarbij met name preventief op zeer jonge leeftijd wordt geïntervenieerd. Ook 

gedragsbeïnvloedende maatregelen en begeleidingsvormen die sterk individueel gericht zijn bieden perspectief 

(van Leiden & Ferwerda, 2004). 
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2.4 STANDPUNTBEPALING 

De theorie vormt de kennisbasis voor het uitvoeren van het onderzoek. Op basis van de theorie is vooraf helder 

wat de kaders voor het onderzoek zijn vanuit een aantal perspectieven: 

 

 Wet- en regelgeving: op basis van de Wet op de Jeugdzorg is een gemeente verantwoordelijk voor het 

invulling geven aan de regierol in de ketenaanpak voor jeugd. Theoretische modellen kunnen 

aanknopingspunten bieden bij het vorm en inhoud geven aan deze rol.  

 

 Actuele ontwikkelingen: door een landelijke inventarisatie is er een helder beeld van de aard en 

omvang van jeugdgroepen in Nederland. Overlastgevende jeugd wordt door burgers als het meest 

bedreigend voor de sociale veiligheid gezien. Deze gegevens vormen de aanleiding, in bepaalde 

gemeenten zelfs noodzaak, tot het ontwikkelen van een aanpak op maat van overlastgevende jeugd. 

Voor deze te ontwikkelen aanpak is op basis van veldverkenningen informatie beschikbaar die, 

gekoppeld aan concrete doelstellingen en onderbouwd met onderzoeksgegevens, een bijdrage 

kunnen leveren. 

 

 Landelijk beleid: het landelijk beleid voor de ontwikkeling van het CJG en de Verwijsindex  

Risicojongeren vormt de basis voor een individuele aanpak van overlastgevende jeugd die niet vanuit 

strafrechtelijk kader aangepakt kunnen worden. 

 

 Lokale beleidskaders: gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale jeugdbeleid, voor het 

merendeel van de gemeenten ligt aan dit beleid een visie en missie ten grondslag. In de lijn van het 

landelijk beleid gaat deze uit van het kansen geven aan jeugd waarbij gestreefd wordt naar een 

gezamenlijke effectieve aanpak. Pedagogische visies kunnen bijdragen aan het formuleren van de 

gemeentelijke ambitie ten aanzien van het jeugdbeleid.  

 

 Pedagogische visies en uitgangspunten: de ervaring die is opgedaan met, al dan niet evidence based, 

pedagogische uitgangspunten voor beleid in het buitenland kunnen bijdragen aan een heldere lokale 

pedagogische visie die ten grondslag ligt aan de uitwerking van de individuele aanpak van 

overlastgevende jeugd. De vraag: met welk pedagogisch doel wordt een dergelijk aanpak ontwikkeld is 

daarbij van wezenlijk belang. 
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3. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 

3.1 METHODE VAN ONDERZOEK 

3.1.1 SELECTIE VAN GEMEENTEN 

Uitgangspunt bij de selectie van de gemeenten voor het onderzoek is de wens van andere gemeenten om te 

komen tot een individuele aanpak voor overlastgevende jeugd. Het betreft hierbij specifiek de groep die in het 

kader van de groepsaanpak overlastgevende jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt (niet-

justitieel kader). De geselecteerde gemeenten zijn wat betreft grootte en jeugdproblematiek onderling 

vergelijkbaar.  Een belangrijk selectiecriterium daarbij was dat deze gemeenten vallen onder de verstedelijkte 

of sterk verstedelijkte gemeenten. De reden hiervoor is dat uit landelijk onderzoek duidelijk is geworden dat de 

problematiek van jeugdoverlast in deze gemeenten complexer is (Ferwerda, 2010) . Onder complexer wordt 

verstaan dat de problematiek vergelijkbaar is met die van grote steden terwijl het niveau van de 

jeugdvoorzieningen en het jeugdbeleid daar niet altijd op gebaseerd is.  

Bij aanvang van het onderzoek was er het voornemen om drie gemeente uit de HEBANG
6
 samenwerking te 

kiezen. De reden hiervoor was dat voor de gemeente Haarlem een advies moest worden uitgebracht over de 

aanpak van overlastgevende jeugd, Haarlem maakt deel uit van deze samenwerking tussen gemeenten die op 

het terrein van veiligheid vergelijkbaar zijn. Bij de oriëntatie werd duidelijk dat een aantal van deze gemeenten 

niet kon of wilde meewerken aan het onderzoek om uiteenlopende redenen. De gemeente Arnhem en 

Nijmegen waren bereid mee te werken maar waren beiden het beleid voor de aanpak van overlastgevende 

jeugd ten tijde van het onderzoek aan het evalueren of opstarten. 

Om ook de resultaten van de aanpak bij een vergelijkbare gemeente in kaart te kunnen brengen is de 

gemeente Amersfoort benaderd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. Deze gemeente is in 2006 

gestart met een pilot voor een individuele aanpak van een overlastgroep naar aanleiding van een schietincident 

met dodelijke afloop. De werkwijze, in de vorm van een netwerkoverleg, is in de loop van de tijd 

doorontwikkeld naar een stedelijke aanpak onder de noemer Jeugd Interventie Teams (JIT’s) die fasegewijs 

geïmplementeerd is en vanaf 2009 stadsbreed is uitgerold. Op basis van deze ervaringen kan een beeld 

gegeven worden van het proces en de te verwachten resultaten. 

De gemeenten Arnhem, Nijmegen en Amersfoort vallen allen onder de (sterk) verstedelijkte gemeenten van 

omstreeks 150.000 inwoners waarvan tussen de 20 en 35% onder de 25 jaar oud is. Daarbij is bij al deze 

gemeenten de aanpak van overlast door jongeren een speerpunt binnen het veiligheids- en jeugdbeleid.   

3.1.2 ONDERZOEKSMETHODIEK 

Omdat het onderzoek bedoeld is om inzicht te krijgen in het feit of een gemeente een individuele aanpak voor 

overlastjeugd kent, hoe deze is opgezet en wat de ervaringen met- en resultaten van deze werkwijze zijn is 

gekozen voor een meervoudige casestudy. Een dergelijk onderzoek  biedt de mogelijkheid om door te vragen 

op onderwerpen van belang en de werkwijze en methodiek tussentijds bij te stellen als dit noodzakelijk blijkt te 

zijn. Daarbij richt het onderzoek zich op een vraag die expliciet betrekking heeft op een bepaalde situatie, 

groep en proces (Swanborn, 2005). 

                                                                 
6 HEBANG staat voor een samenwerking tussen een aantal gemeenten (Haarlem, Enschede, Breda, Arnhem, Nijmegen en Groningen) op het 

gebied van veiligheid. 
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De keus voor een casestudy komt ook voort uit het feit dat er een beperkt aantal gemeenten deelneemt aan 

het onderzoek en feit dat er slechts voor één gemeente ook inzicht kan worden gegeven in de voorlopige 

resultaten. Daarbij biedt een casestudy de mogelijkheid om per gemeente (case) een zo volledig mogelijke 

omschrijving te geven van de werkwijze en de uitkomsten met elkaar te vergelijken. Ook maakt een casestudy 

het mogelijk om verschillende vormen van informatieverzameling in te zetten en deze aan te passen aan de 

situatie per gemeente (Braster, 2000). 

Voor alle gemeenten is een casestudy op basis van een documentanalyse uitgevoerd. Aanvullende vragen zijn 

door de direct betrokken beleidsadviseurs van de gemeente in een aantal interviews en contactmomenten  

beantwoord.   

3.1.3 ONDERZOEKSPROCEDURE 

FASE 1: BENADEREN ONDERZOEKSGEMEENTEN 

Van de geselecteerde gemeenten worden de beleidsadviseurs belast met het thema ‘jeugd’ of ‘jeugd en 

veiligheid’ in eerste instantie benaderd met het verzoek om mee te werken aan het onderzoek. Zij ontvangen 

daarvoor een mail met de onderzoeksopzet en onderzoeksvragen. Naar aanleiding van deze mail wordt 

telefonisch contact gezocht om de mogelijkheden voor deelname door te spreken. 

FASE 2: DOCUMENTANALYSE 

Vervolgens wordt voor deze gemeenten alle relevante beleidsinformatie verzameld: nota’s voor jeugdbeleid, 

nota’s voor veiligheidsbeleid en de bijhorende uitvoeringsprogramma’s. Daarnaast wordt gezocht naar 

informatie over de bestuurlijke besluitvorming rond het thema jeugdoverlast. Tot slot wordt gekeken op welke 

wijze de operationele werkwijze van de individuele aanpak van overlastgevende jeugd is vastgelegd. Aan de 

hand van de bestudeerde informatie wordt per gemeente een concept situatiebeschrijving en een lijst met 

aanvullende vragen opgesteld. Deze wordt per mail aan de contactpersoon van de gemeenten verstuurd met 

het verzoek om daar, bij voorkeur in de vorm van een gesprek of interview, nadere informatie over te geven. 

FASE 3: AFNEMEN VAN DE INTERVIEWS 

Aansluitend wordt een aantal interviews afgenomen aan de hand van de onderzoeksvragen die nog niet 

beantwoord zijn. Met deze interviews wordt meer inzicht verkregen in het samenwerkingsproces  bij- en de 

resultaten van de individuele aanpak van overlastgevende jeugd. 

FASE 4: UITWERKING VAN DE RESULTATEN VAN DE CASESTUDY PER GEMEENTE 

Voor elke gemeente wordt op basis van de hiervoor genoemde informatie een beschrijving gemaakt aan de 

hand van een aantal onderwerpen: ‘algemene informatie’,’integraal jeugdbeleid’, ‘veiligheid’ en ‘aanpak 

jeugdoverlast’. Dit laatste deel zal wordt verder uitgewerkt aan de hand de aandachtspunten ‘nota aanpak 

jeugdoverlast’, ‘onderzoek jeugdgroepen’ en ‘opzet aanpak jeugdoverlast’. Deze beschrijving wordt voorgelegd 

aan de betrokken beleidsadviseurs ter verificatie, op basis van de gegeven feedback zal de tekst worden 

gewijzigd, aangevuld en vervolgens vastgesteld.  
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3.1.4 ONDERZOEKSINSTRUMENTEN 

Als onderzoeksinstrumenten worden het interview en de documentanalyse gehanteerd. Bij de 

documentanalyse wordt gebruik gemaakt van publieke documenten in de vorm van beleidsnotities en 

uitwerkingsprogramma’s. Deze informatie draagt bij aan het antwoord op onderzoeksvraag 1.: Welke 

werkwijze bij de aanpak van problematische jeugdgroepen gebruiken de onderzochte gemeenten?  Ook geven 

zij naar verwachting antwoord op onderzoeksvraag 2: Op welke wijze krijgt de individuele aanpak vorm?  Op 

deze wijze kan efficiënt informatie ingewonnen worden die wordt gebruikt als voorkennis voor de interviews 

waardoor meer informatie kan worden verkregen over de processen van resultaten.  

De interviews geven aanvullende antwoorden op de onderzoeksvragen 1 en 2 maar vooral op onderzoeksvraag 

3: Welke resultaten zijn er tot op heden behaald met deze werkwijzen?  De interviews zijn half gestructureerd 

opgezet en worden gebruikt om antwoord te krijgen op de vragen die zich richten op het proces en het 

resultaat van de samenwerkingsvorm op casusniveau. De onderstaande personen zijn geïnterviewd: 

Gemeente Arnhem  Beleidsadviseur Integrale Veiligheid 

Gemeente Arnhem  Ketenregisseur Jeugd Veiligheidshuis 

Gemeente Nijmegen  Ketenmanager Veiligheidshuis  

Gemeente Nijmegen  Senior adviseur Veiligheid 

Gemeente Amersfoort  Beleids- en projectmedewerker Sociale Veiligheid 

Gemeente Amersfoort  JIT coördinator  

3.1.5 BORGEN VAN DE KWALITEIT 

Om de kwaliteit van het onderzoek te borgen is gebruik gemaakt van de Delphi onderzoeksmethodiek. Deze 

methodiek kan gebruikt worden om bij het ontwikkelen van beleid de mening van meerdere experts te krijgen 

die deskundig zijn op een deel van het te onderzoeken thema (van Vugt, 2007).  

Er is een groep van professionals bij gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, jeugd- en jongerenwerk en 

commerciële adviesbureaus benaderd met het verzoek om mee te kijken naar de onderzoeksresultaten. Drie 

professionals: een beleidsadviseur, commercieel adviseur jeugd en veiligheid en specialist jeugd van de politie,  

hebben de rapportage mee gelezen en van inhoudelijke feedback te voorzien. Deze feedback is verwerkt in een 

volgende versie die weer toegestuurd met de vraag om een reactie. Op basis van deze laatste ronde is de 

definitieve versie van het onderzoeksverslag opgesteld.  

Deze werkwijze is ook gehanteerd bij het tot stand komen van de leidraad voor de individuele aanpak van 

overlastgevende jeugd voor gemeenten.  

3.2 RESULTATEN 

Bij het in kaart brengen van de resultaten wordt per gemeente eerst de lokale situatie geschetst aan de hand 

van een aantal gegevens en beleidskaders. Er wordt een beeld gegeven van het aantal jongeren in de stad, het 

deel dat met overlast in verband kan worden gebracht en de eigen beleving van veiligheid. Aansluitend worden 

de kaders voor het jeugd- en veiligheidsbeleid in beeld gebracht en wordt aangegeven of er beleid is voor de 

aanpak van jeugdoverlast. 

Daarna wordt belicht op welke wijze de betreffende gemeente jongeren in beeld heeft en welke 

signaleringsstructuur daarbij gehanteerd wordt. Tot slot wordt in kaart gebracht hoeveel hinderlijke, 

overlastgevende en criminele jeugdgroepen er actief zijn in de betreffende gemeente en alvast een globaal 

overzicht gegeven van de aanpak. Aansluitend wordt, aan de hand van de onderzoeksvragen, beschreven hoe 

de gemeenten invulling geven aan deze aanpak en wat de bevindingen tot op heden zijn.  
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3.2.1 GEMEENTE ARNHEM 

ALGEMENE INFORMATIE 

Arnhem is een gemeente met  145.574 inwoners 

waarvan er 40.000 jonger zijn dan 25 jaar (CBS, 

kerncijfers gemeenten 2009). Van deze groep zijn 

globaal 21.000 jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud 

(Gemeente Arnhem, 2009).  

Arnhem staat in de top 10 van grootstedelijke 

gemeenten en scoort hoog op overlast  (Gemeente 

Arnhem, 2007).  

Omstreeks 14% van de Arnhemmers geeft bij de 

Veiligheidsmonitor 2009 aan vaak overlast te 

ervaren van groepen jongeren, dit percentage is al een aantal jaren stabiel (Gemeente Arnhem, 2010).  

In de jeugdmonitor van 2007, gepubliceerd in 2008, staat vermeld dat er in 2007 omstreeks 394 meldingen van 

overlast door jeugd zijn geregistreerd. In dat jaar werden in totaal 367 Arnhemse jongeren van 12 tot 18 jaar 

verdacht van een strafbaar feit waarbij 22 jongeren vielen onder de ‘jeugdige veelplegers’
7
. In datzelfde jaar 

werden 643 jongeren van 18 tot 25 jaar verdacht van een strafbaar feit, 92 jongeren van 12 tot 25 jaar 

vormden de ‘harde kern’
8
 (Gemeente Arnhem, 2008a). 

Van de Arnhemse jeugd voelt het merendeel zich over het algemeen veilig, 8% voelt zich vaak onveilig en 18% 

af en toe (Gemeente Arnhem, 2008a).  

JEUGD IN BEELD 

VROEG SIGNALEREN 

De gemeente Arnhem investeert in het zo vroeg mogelijk signaleren van risico’s bij kinderen en werkt om die 

reden met het systeem ProKid. Dit is een methodiek voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij 12 

minners met politiecontacten. Het korps Gelderland-Midden heeft ProKid in samenwerking met de Radboud 

universiteit ontwikkeld om een actuele risicotaxatie te maken van kinderen die een criminele carrière kunnen 

ontwikkelen. Op basis van de gegevens van ProKid is geconstateerd dat het met ongeveer 4,6 % van de 

Arnhemse jongeren tot 18 jaar niet goed gaat.  Deze groep jongeren wordt aangemeld bij Bureau Jeugdzorg 

die, wanneer dit noodzakelijk blijkt, zorgt voor een passende interventie. Het merendeel van de jongeren die in 

ProKid gemarkeerd wordt als ‘zorgwekkend’ blijkt al bekend te zijn bij Bureau Jeugdzorg. 

                                                                 
7 Jeugdige veelpleger: een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in zijn of haar criminele verleden tenminste tien processen- 
verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. 

8 Harde kern jongere: een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar die in het peiljaar twee zware misdrijven heeft gepleegd en die 
bovendien in de jaren daarvoor drie antecedenten heeft opgelopen, of die in het peiljaar tenminste drie zware misdrijven heeft gepleegd. 
Ook personen in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar die in het peiljaar minimaal twee zware misdrijven pleegden en in de jaren daarvoor 
minimaal tien antecedenten hebben, behoren tot de harde kern. 
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PREVENTIEVE ZORGSTRUCTUUR 

Naast dit vroegtijdige signaleringssysteem kent Arnhem een preventieve zorgstructuur waarin met name de 

ZAT’s (zorgadviesteams) en het team Vroegtijdig Schoolverlaten een belangrijke rol spelen.  

De gemeente Arnhem heeft een vrijwel dekkende ZAT structuur voor kinderen van 0 jaar tot de leeftijd waarop 

zij het MBO verlaten. Met de ZAT wordt de interne zorgstructuur van de scholen versterkt waarbij de gemeente 

zorg draagt voor het aanhaken van de zorgpartners door extra middelen beschikbaar te stellen.  

Arnhem kent ook ZAT’s voor 0 tot 4 jarigen, zij vervangen de buurtnetwerken en worden per wijk opgezet. Het 

CJG is de uitvoerende partij voor deze ZAT’s waarin professionals van de consultatiebureaus, peuterspeelzalen, 

kinderopvang, onderwijs, welzijns- en hulpverlenende diensten in een team samen werken. De gemeente 

Arnhem voert de regie. 

Arnhem is in 2009 gestart met de VIRA, de lokale versie van de Verwijsindex risicojongeren. Op basis van de 

beleidsdocumenten in interviews is niet duidelijk in hoeverre de VIRA een rol speelt bij de individuele aanpak 

van overlastgevende jeugd, er is geen directe koppeling met de individuele aanpak. 

INTEGRAAL JEUGDBELEID  

De missie en de visie van de gemeente Arnhem op jeugd is verwerkt in een nota voor integraal jeugdbeleid:  

Nota opgroeien in Arnhem. Deze nota beschrijft het beleid van 2008 tot 2011  (Gemeente Arnhem, 2008b). De 

input voor deze nota is deels geleverd door professionals uit het werkveld.  Het geformuleerde beleid bevat de 

uitwerking van een visie met als speerpunten: 

 aandacht voor de toenemende ernstige problemen bij steeds jongere kinderen; 

 betere en effectievere samenwerking in de jeugdketen; 

 actuele ontwikkelingen met betrekking tot de verwijsindex, het elektronische kinddossier en het CJG. 

Het doel van het Arnhemse jeugdbeleid is drieledig: kansen bieden, grenzen stellen en steun bieden waarbij 

het belang van het kind voorop staat. Daarnaast wordt een ambitie verwoordt:  

“het Arnhemse jeugdbeleid heeft de ambitie om het aantal risico- en probleemjongeren in Arnhem te 

verminderen” (gemeente Arnhem, 2008b). 

Voor het verwezenlijken van deze ambitie zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd: 

1. ruimte voor de jeugd; 
2. goede basisvoorzieningen; 
3. meer preventie; 
4. versterken van de jeugdzorgketen; 
5. heldere sturing. 

Voor de uitwerking van dit onderzoek is met name gekeken naar de wijze waarop Arnhem vorm en inhoud 

geeft aan de laatste drie speerpunten. Dit wil zij doen door het werken aan de hand van één kind, één plan, één 

regisseur. Daarvoor is een lokale regiegroep jeugd ingericht die zorgdraagt voor de samenwerking en 

afstemming tussen organisaties door het maken van afspraken over resultaatgericht werken. Door op 

bestuurlijk niveau aandacht te vragen voor problemen met jeugd en door in te grijpen bij individuele 

schrijnende gevallen. 
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De middelen die worden ingezet op deze speerpunten zijn:  

 het werken aan een professionele cultuur; 

 het opzetten van een CJG; 

 invoering van het project ‘Samen starten’; 

 versterken van de vroegsignalering; 

 meewerken aan de versterking van de zorgstuctuur binnen en rondom de school; 

 versterken van de jeugdzorgketen voor 12-minners; 

 het uitbreiden en versterken van het casusoverleg risicojeugd; 

 het ontwikkelen van een stedelijke aanpak van multiproblemgezinnen; 

 het invoeren van het EKD en de verwijsindex onderbrengen bij het CJG; 

 de coördinatie van zorg en het ondersteunen van vrijwilligersprojecten voor risicojeugd.  

Voor de sturing op resultaten wordt de eerder genoemde Regiegroep Jeugd ingesteld die de nota uitwerkt in 

een uitvoeringsprogramma en ervoor zorgt dat er jaarlijks nieuwe actiepunten worden geformuleerd. Deze 

Regiegroep Jeugd kan de overige bestuurlijke overleggen adviseren over de wijze waarop jeugdbeleid kan 

worden geintegreerd in andere programma’s.  

Arnhem heeft in de nota Opgroeien in Arnhem en in de perspectiefnota van 2008 gesteld dat er gewerkt moet 

worden aan het verlagen van het aantal risicojongeren met probleemgedrag. De nota  Aanpak Jeugdoverlast 

Arnhem omschrijft op welke wijze de gemeente Arnhem dit wil gaan doen (Gemeente Arnhem, 2010).  

VEILIGHEID  

In de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2008-2011 van de gemeente Arnhem  wordt al aandacht besteed aan 

afname van jeugdoverlast (Gemeente Arnhem Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2007). 

Het jeugdbeleid is gericht op alle jongeren van 0 tot 25 jaar en gaat uit van het vergroten van kansen maar ook 

op het beperken van risico’s en het oplossen van problemen.  De nadruk daarbij ligt op preventie en de hulp 

richt zich op individuele jongeren en gezinnen. Daarbij staan het signaleren van opgroei- en opvoedproblemen 

en het gecoördineerd verwijzen naar de juiste vorm van zorg centraal. Deze zorg wordt veelal ingezet in de 

vorm van vindplaatsgerichte ambulante hulpverlening.  

In de nota worden een aantal doelen voor de komende beleidsperiode geformuleerd onder de noemer Jeugd 

en Veiligheid: De aanpak van risicojeugd (12+ en 12-) en het voorkomen- en terugdringen van overlast en 

criminaliteit onder de jeugd. Het centrale punt van waaruit dit beleid verder uitgewerkt moet worden is het 

Veiligheidshuis
9
. 

                                                                 
9 Een Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat zich richt op het terugdringen van overlast en criminaliteit. De ketenpartners 

kunnen zijn: Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclasseringsorganisaties, Welzijnsorganisaties. In 

een Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de 

samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken 

oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt 

op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, 

gebiedsgericht en probleemgericht te werk. 
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ONDERZOEK & AANPAK OVERLASTGEVENDE JEUGDGROEPEN 

Uit het onderzoek naar de omvang en aard van de jeugdgroepen in Arnhem in 2009 is naar voren gekomen dat 

Arnhem 19 jeugdgroepen kent waarvan 3 criminele, 2 overlastgevende en 14 hinderlijke groepen. Uit deze 

groepen zijn er vijf geselecteerd voor de groepsaanpak: 4 hinderlijke en 1 overlastgevende (Ferwerda, 2010).  

Voor het opzetten van de groepsgerichte en domeingericht aanpak is de coördinator jeugdoverlast 

verantwoordelijk, hij stelt de plannen van aanpak op voor de geprioriteerde groepen in samenwerking met de 

wijkmanagers.  

Voor de aanpak van jeugdoverlast is een stedelijke structuur vastesteld (figuur 3) die weergeeft hoe de 

verdeling van de taken en verantwoordelijkheden geregeld is. 

ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

1. WERKWIJZE BIJ DE AANPAK VAN PROBLEMATISCHE JEUGDGROEPEN IN ARNHEM 

1.A BESCHREVEN WERKWIJZE 

Als kader voor de aanpak van jeugdoverlast voor Arnhem is in februari 2010 de nota Aanpak Jeugdoverlast 

Arnhem opgesteld  (Gemeente Arnhem, 2010).  

Voorafgaand aan het opstellen van deze nota heeft adviesbureau Radar een onderzoek uitgevoerd naar de 

bestaande aanpak van jeugdoverlast. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat er bij de aanpak van 

jeugdoverlast in Arnhem sprake was van veel onduidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en structuur. 

Naar aanleiding van deze conclusie is in een overleg met alle gemeentelijke afdelingen een aantal afspraken 

gemaak over de uitgangspunten voor toekomstig beleid: 

 zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande wijkoverleggen; 

 coördinatie vanuit het Veiligheidshuis; 

Figuur 3: Stedelijke structuur en systematiek Aanpak Jeugdoverlast Arnhem (2010) 
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 regierol bij de coördinator jeugdoverlast. 

De nota Aanpak Jeugdoverlast Arnhem is samen 

met een onderzoeksrapport over de omvang van 

de jeugdoverlast en een rapport over de aanpak 

van jeugdoverlast tot op dat moment ter 

instemming aan het college van Burgemeester en 

Wethouders voorgelegd. In de nota wordt een 

voorstel gedaan voor de structuur met betrekking 

tot de aanpak. Ook wordt voorgesteld een 

coördinator voor de uitvoering aan te stellen 

gedurende de periode van twee jaar met ingang 

van de zomer 2010. 

1.B BETROKKEN GEMEENTELIJKE BELEIDSAFDELINGEN 

Bij de aanpak van overlastgevende jeugd is het Veiligheidshuis verantwoordelijk voor de uitvoering. De 

gemeente Arnhem is met de ontwikkeling van de groepsaanpak in de beginfase. In 2009 is gestart met de 

samenwerking van partners in het Veiligheidshuis Arnhem. In november 2009 is het veiligheidshuis officieel 

geopend door minister Hirsch-Ballin. Binnen het Veiligheidshuis Arnhem zijn partners samengebracht en  

afspraken gemaakt over samenwerking en werkprocessen rondom casusoverleg. Deze wijze van samenwerken 

heeft vooral een meerwaarde ten opzichte van de ‘oude’ situatie door het feit dat er sprake van een fysieke 

locatie waar partners samenwerken. Dat zorgt voor kortere lijnen tussen betrokken organisaties en voor een 

vlotter delen van informatie. Dit proces wordt ondersteund door het gebruik maken van een gezamenlijk 

informatiesysteem.  

De belangrijkste meerwaarde van de samenwerking in het Veiligheidshuis is dat er een verbinding wordt gelegd 

tussen de justitie en zorgpartners. Bij het tot stand brengen van deze samenwerking is de regierol van de 

gemeente van groot belang.  (Openbaar Ministerie Arondissementsparketten Arnhem en Zutphen, 2008) 

1.C BESCHRIJVING VAN DE  INDIVIDUELE AANPAK  

Het Veiligheidshuis kent een aantal casusoverleggen op individueel niveau: het Justitieel casusoverleg,  
Justitieel Overleg Risicojeugd, Trajectberaad (nazorg ex-gedetineerden) en het Zorgoverleg Risicojeugd.  

Overlastgevende jongeren worden in verschillende netwerken besproken die in principe ondersteund worden 

door de  ketenregisseur jeugd die eindverantwoordelijk voor deze aanpak is (zie figuur 3). Om de individuele 

aanpak te versterken wordt deze nu ingezet vanuit het Veiligheidshuis in samenwerking met de justitie- en 

zorgpartners waarbij een belangrijke rol wordt ingenomen voor het CJG. De back-office van het CJG
10

  verzorgt 

de interventies voor jongeren die niet in strafrechtelijk kader aangepakt kunnen worden en is om deze reden 

ook gehuisvest in het Veiligheidshuis. Op deze wijze wordt de samenwerking verder ontwikkeld. 

                                                                 
10 De Backoffice is ondergebracht bij Hulpverlening Gelderland Midden. Onder de Backoffice vallen risicobeheer, zorgcoördinatie bij 

opschaling en het virtuele CJG voor jongeren, ouders, professionals en gemeenten. 

 

“De coördinator jeugdoverlast, met nauwe verbinding 

richting politie, fungeert als spil: zit enerzijds het 

overleg op wijkniveau voor, onderhoudt nauwe 

contacten met de medewerkers in de wijk, anderzijds 

werkt hij vanuit het Veiligheidshuis en onderhoudt 

de contacten daarmee voor de stedelijke aanpak en 

brengt de grootste probleemgevallen in voor 

casusoverleg.” 

Beleidsadviseur integrale veiligheid van de gemeente Arnhem 
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2. VORMGEVING VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

2.A ORGANISATIEVORM VOOR DE INDIVIDUELE AANPAK 

De individuele aanpak is op een aantal niveaus georganiseerd en in de vorm van een netwerkoverleg dat geheel 

of gedeeltelijk is opgezet als casusoverleg.  

De overall regie over- en verantwoordelijkheid voor de aanpak ligt bij de ketenregisseur jeugd in het 

Veiligheidshuis. Hij legt de verbinding tussen de overleggen op wijkniveau en het stedelijke casusoverleg 

risicojeugd. In principe worden cases zo dicht mogelijk bij de vindplaats besproken, dat wil zeggen in de 

daartoe bestemde wijkoverleggen Zorg en Overlast.   

2.B DOEL VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

Het doel in de brede zin is het voorkomen van overlast door in te steken op een preventieve aanpak. Deze 

doelen liggen in het verlengde van die in de nota Integraal Veiligheidsbeleid Arnhem en Opgroeien in Arnhem. 

2.C BETROKKEN PARTNERS 

Dit is afhankelijk van het niveau waarop het overleg georganiseerd is. Bij de overleggen in de wijk is de 

wijkmanager vaak de trekker en voorzitter van het overleg. Vertegenwoordigers in de wijk zoals stadsbeheer, 

woningcorporaties, politie, jongerenwerk, opbouwwerk, scholen, jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk en 

eventuele andere partners nemen deel aan het overleg. 

Bij het stedelijk overleg risicojongeren, dat onder regie van de ketenregisseur jeugd wordt georganiseerd, zijn 

de partners in het Veiligheidshuis Arnhem betrokken. Dit zijn alle partners die vanuit zorg en justitie een rol 

hebben in de jeugdketen. Gezamenlijk stellen zij een plan van aanpak per individu op waarbij een 

probleemeigenaar wordt aangewezen.  

In het Veiligheidshuis is een projectgroep actief die verantwoordelijk is voor afstemming over de individuele 

aanpak of, zoals in figuur 3 aangeduid, de individueel gerichte maatregelen.  

3. RESULTATEN TOT OP HEDEN VAN DE WERKWIJZE 

3.A BESCHIKBARE INFORMATIE OVER BEVINDINGEN EN RESULTATEN 

Uit het jaarverslag 2009 blijkt dat Arnhem veel heeft gedaan om de positie van de jeugd te verbeteren. Deze 

resultaten zijn bereikt ondanks het feit dat Arnhem een groot deel jongeren onder de 25 telt waarvan er veel 

opgroeien in wijken waar sprake is van veel maatschappelijke problemen. 

Het voorzieningenniveau voor jongeren is in 2009 verbeterd door de realisatie van onder andere: 

 centrum voor Jeugd en Gezin in Arnhem Noord en regionaal back-office voor de CJG; 

 meer en betere zorgadviesteams gekoppeld aan scholen; 

 inzet van ambulant jongerenwerk en straathoekwerk; 

 de introductie van websites voor jongeren en hun opvoeders; 

 de invoering en het gebruik van een verwijsindex risicojongeren. 

Daarnaast wordt er in het kader van het veiligheidsbeleid aandacht gegeven aan huiselijk geweld  en 

overlastgevende jeugdgroepen in de stad (Gemeente Arnhem, 2010). Van de nieuwe aanpak zijn nog geen 

resultaten bekend. 
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3.B RESULTATEN TEN AANZIEN VAN HET WERKPROCES 

Het belangrijkste resultaat is de evaluatie van het werkproces en de voorstellen die in de nota Aanpak 

Jeugdoverlast Arnhem (Gemeente Arnhem, 2010) zijn opgenomen om deze te verbeteren. Met deze 

verbetering wordt getracht een kwaliteitsslag te maken in de structuur die ook van invloed zal zijn op het 

werkproces.  

3.C ALGEMENE CONCLUSIES TEN AANZIEN VAN DE WERKWIJZE 

Omdat Arnhem pas gestart is in de nieuwe structuur zijn er nog geen conclusies te trekken. Men verwacht een 

betere werkwijze te realiseren door met de aanpak van jeugdoverlast zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

bestaande wijkoverleggen.  

STADSBREDE STRUCTUUR JEUGDBELEID EN AANPAK OVERLAST 

In figuur 4 is schematisch weergegeven op welke wijze de aanpak van overlastgevende groepen is verankerd in 

beleid en georganiseerd is. Hieruit wordt duidelijk dat de ketenregisseur jeugd, werkend vanuit het 

Veiligheidshuis, verantwoordelijk is voor de aansturing van de aanpak en daarbij ondersteund wordt door een 

projectgroep en de back-office van het CJG. Het overleg is georganiseerd in een casuïstiek overleg risicojeugd 

dat maandelijks bijeen komt.  

 

 

Figuur 4: Schematische weergave structuur aanpak jeugdoverlast Arnhem 
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3.2.2 GEMEENTE NIJMEGEN 

ALGEMENE INFORMATIE  

De gemeente Nijmegen heeft 161.819 inwoners, 

daarvan zijn 51.231 inwoners jonger dan 25 jaar 

(CBS, kerncijfers gemeenten 2009).  

Van de Nijmeegse inwoners geeft 9% aan dat 

jeugdoverlast het grootste probleem is. Dit 

percentage is al een aantal jaren stabiel. In de 

wijken waar feitelijk  sprake is van meer overlast 

loopt dit percentage op tot 17%.  

Van dit totale aantal jeugdigen heeft 28,6% een 

risicoprofiel (Gemeente Nijmegen, 2009a). 

Uit de Nijmeegse jeugdmonitor blijkt dat het aantal jongeren dat aangeeft zich bezig te houden met strafbare 

feiten is gedaald, van de tien en elfjarigen geeft 13% aan hiermee bezig te zijn. Van de twaalf tot zeventien 

jarigen is dat 32%. Ook het aantal jeugdige meer- en veelplegers is gedaald naar 3%. Op basis van de gegevens 

van politie wordt duidelijk dat 2,5% van de Nijmeegse jongeren tussen de 12 en 17 jaar gerekend kan worden 

tot deze groep.  

Van het totale aantal jongeren voelt 4% zich overdag wel eens onveilig, in de avond loopt dat percentage op 

naar 17%. Dit beeld is het minst gunstig in de aandachtswijken waarin 36% van de jongeren van mening is dat 

anderen voor onveiligheid in de wijk zorgen (Gemeente Nijmegen, 2008). 

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat het beeld van overlastgevende en criminele jongeren zich niet gunstig 

ontwikkelt. Het aantal meldingen van jongerenoverlast is toegenomen. Dit geld met name voor een aantal 

aandachtsgebieden terwijl in andere  gebieden sprake is van een afname van de problematiek 

Uit feiten en cijfers blijkt dat jongerenoverlast in Nijmegen om aandacht vraagt: 

 Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten jongerenoverlast is toegenomen van 1.346 in 2005 

naar 1.783 in 2009. Bekend is dat vernielingen relatief veel door jongeren worden gepleegd. 

 ‘Hangjongeren en jongerenoverlast’ is de meest genoemde reden waarom burgers zich onveilig 

voelen. 

 Het percentage Nijmegenaren dat jongerenoverlast als een met voorrang aan te pakken probleem ziet 

is toegenomen. 

 In enkele aandachtsgebieden zorgden groepen jongeren in de afgelopen jaren voor ernstige overlast. 

Voor de aandachtgebieden in totaal geldt dat 14% van de bewoners de indruk heeft dat 

jeugdcriminaliteit in hun buurt vaak voorkomt, tegenover 2% in de niet aandachtsgebieden. 

De indruk bestaat dat een kleine groep jongeren verantwoordelijk is voor een groot deel van de overlast. Voor 

de justitiële aanpak van dergelijke problemen wordt gewerkt aan een nieuwe werkwijze via het Veiligheidshuis. 

Bij die aanpak is het de bedoeling om strafrecht en zorg beter te koppelen (Gemeente Nijmegen , 2010b). 

12%

20%

68%

Bevolking jeugd

0-12 jaar 12-24 jaar vanaf 24 jaar
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JEUGD IN BEELD 

VROEG SIGNALEREN 

De gemeente Nijmegen heeft meegewerkt aan de pilot met ProKid (zie informatie bij de gemeente Arnhem, 

pagina 30) en gebruikt dit systeem om een risicoanalyse van alle jeugdigen tot 12 jaar te maken.  In Nijmegen 

wordt rond de 10% van de jeugdigen aangemerkt als probleemrijke risicojongere waarbij minder dan de helft 

van deze groep reden geeft tot ernstige zorg (Gemeente Nijmegen, 2009b).  

PREVENTIEVE ZORGSTRUCTUUR 

Nijmegen kent een stedelijk dekkende ZAT structuur van 0 jaar tot en met de leeftijd waarop jongeren het MBO 

verlaten. Deze ZAT’s hebben een signalerende en doorverwijzende functie en zijn verbonden met alle andere 

casuïstiek overleggen (zie figuur 5).  

In de ZAT’s zijn de wijknetwerken opgenomen zodat er verbindingen worden gelegd tussen zorgsignalen in de 

scholen en uit de wijk. Op deze wijze is ook fysiek een stedelijk dekkende signaleringsstructuur gerealiseerd 

voor kinderen tot en met de leeftijd waarop zij de basisschool verlaten. 

In januari 2010 is de gemeente Nijmegen, na een periode van voorbereiding, gestart met deelname aan de 

Verwijsindex Regio Nijmegen.  

 

Figuur 5: Grafische weergave van overleg- en casuïstieknetwerken gemeente Nijmegen (2009b) 
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INTEGRAAL JEUGDBELEID 

De gemeente Nijmegen heeft de voorlopige kaders voor een nieuw integraal jeugdbeleid omschreven in de 

nota Geen kans onbenut, een startnotitie voor het beleidskader 2010-2014  (Gemeente Nijmegen, 2009b). Deze 

nota is nog niet vastgesteld door het college. Als voorbereiding op de nota zijn gesprekken met het werkveld 

gevoerd en landelijke studies met betrekking tot jeugd bekeken. De doelstelling in de nota is het bieden van de 

mogelijkheid aan alle Nijmeegse jongeren om hun kansen optimaal te benutten. In het jeugdbeleid wordt 

omschreven wat er nodig is om dit doel dichterbij te brengen en dat zo te doen dat er een kwalitatief goed 

aanbod gerealiseerd wordt. Om de kwaliteit ten opzichte van de volgende nota te verbeteren zijn op basis van 

een onderzoek de volgende kaders geschetst: 

1. Algemeen ontwikkelingsgericht jeugdbeleid: aanbod gericht op optimale talentontwikkeling, 

ontwikkeling van een consequente pedagogische aanpak voor alle bij jeugd betrokken professionals, 

het serieus nemen van ouders & kinderen en het efficiënt inrichten van overlegstructuren. 

2. Risicogericht jeugdbeleid: het efficiënter en doelgerichter opzetten van casuïstiek overleg met 

aandacht voor verantwoordelijkheidsverdeling, het bepalen van wat effectief en efficiënt aanbod is en 

het opvullen van leemtes daarin en het stevig inzetten op schooluitval en werkloosheid onder jeugd. 

3. Probleemgericht jeugdbeleid: het realiseren van goede opvoedingsondersteuning voor 12+ers, zicht 

krijgen op jongeren met verborgen problematiek en het een passend antwoord geven op de 

problematiek rond jeugdgroepen. 

Voor de uitwerking van dit onderzoek is met name gekeken naar de wijze waarop de gemeente Nijmegen inzet 

op het risicogericht- en probleemgericht jeugdbeleid.  

Het risicogericht jeugdbeleid is gericht op het opsporen en elimineren van risico’s met als streven het bieden 

van een tijdige oplossing of het beheersbaar maken van de risico’s. Om dit te bereiken wordt toegewerkt naar 

een heldere structuur in de verschillende professionele netwerken waarin risicosignalen worden besproken. 

Het doel is overlap in bemoeienis voorkomen. Bij de uitwerking van de structuur zal een opschalingsmodel
11

 

gehanteerd worden waarin op basis van duidelijke afspraken helder wordt wie ‘probleemeigenaar’ is voor een 

casus.  

Zoals al eerder aangegeven, van de Nijmeegse jeugd valt omstreeks 10% van de jongeren onder de 

‘probleemrijke’ groep jongeren. Nijmegen streeft ernaar dit percentage te verlagen gedurende de komende 

beleidsperiode. Aandachtspunt hierbij is opvoedingsondersteuning voor kinderen van 12+. Daarnaast wil 

Nijmegen inzetten op het outreachend werken om de jongeren te bereiken die vallen onder de groep met 

‘onzichtbare’ psychische problematiek (internaliserend probleemgedrag).  

Specifieke aandacht is er voor de groep van 16+ ers die verdacht worden van het plegen van strafbare feiten 

zonder dat bewijslast verkregen kan worden. Het merendeel van deze jongeren is van niet Nederlandse 

afkomst te zijn, een deel van de verklaring voor dit gedrag komt voort uit de opvoedingsonmacht van de 

ouders. Het streven is om deze groep met inzet van een integrale aanpak te bereiken waarbij aandacht is voor 

langdurige individuele begeleiding met betrokkenheid van de ouders. 

 Met de nota geeft de gemeente Nijmegen een aanzet tot de ontwikkeling van een nieuw beleidskader dat in 

2010 in samenwerking met bij jeugd betrokken professionals ontwikkeld zal worden. De gemeente Nijmegen 

                                                                 
11

 Model waarin is vastgelegd op welke wijze de coördinatie, beheersing en besturing vergroot worden in verschillende stadia van het 

begeleidingsproces 
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kent een regiegroep Onderwijs en Jeugd en een (intern) Programmateam  Onderwijs en Jeugd die 

verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de kadernota jeugdbeleid. 

VEILIGHEID 

Het meest recente uitwerkingsprogramma van het veiligheidsbeleid voor de gemeente Nijmegen is vastgelegd 

in het Actieplan overlast en verloedering van augustus 2009  (Gemeente Nijmegen, 2009a). Dit is een 

uitwerking van de Notitie voor het integrale veiligheid 2005-2008. Het College heeft besloten dat het 

verminderen van jeugdoverlast één van de prioriteiten van het integrale veiligheidsbeleid is in verband met de 

reikwijdte van dit probleem voor jongeren zelf en de omgeving. 

Voor nieuw beleid ten aanzien van integrale veiligheid heeft de raadswerkgroep Integrale Veiligheid van de 

gemeenteraad van Nijmegen een advies in de vorm van een overdrachtsdocument geschreven voor het nieuwe 

college (Gemeente Nijmegen, 2010a). Daarin wordt ook aandacht besteed aan het thema jeugdoverlast onder 

de noemer jeugd en jongeren. Voor het opstellen van het advies is de veiligheidmonitor van 2008 geraadpleegd 

en zijn panelgesprekken met burgers en professionals gevoerd. De bestrijding van overlast door jeugd wordt 

ook hier voor de komende beleidsperiode als een belangrijk aandachtspunt gezien.  

ONDERZOEK & AANPAK OVERLASTGEVENDE JEUGDGROEPEN 

Het onderzoek naar de omvang en aard van jeugdgroepen laat zien dat Nijmegen 28 hinderlijke groepen telt, 

14 overlastgevende en 4 criminele (Ferwerda, 2010).  Nijmegen heeft geen groepen die met prioriteit worden 

aangepakt, elke wijk is verantwoordelijk voor de aanpak van de groepen die daar actief zijn. Het streven is om 

in de toekomst de shortlist periodiek te updaten omdat de samenstelling van groepen in korte tijd kan 

veranderen. Op dit moment wordt de shortlist eens per jaar afgenomen door de politie in samenspraak met 

het wijkmanagement. De Nijmeegse politie wil door scholing de agenten die de shortlist invullen verder 

professionaliseren in de shortlistafname 

om een objectiever beeld uit de 

resultaten te kunnen halen.  

In het Actieplan overlast en verloedering  

wordt aangegeven dat bij de aanpak van 

jeugdoverlast met name het 

Veiligheidshuis en de wijkteams een rol 

spelen onder de regie van de gemeente. 

De wijkmanager heeft een belangrijke rol, 

hij stelt samen met de partners in de wijk 

een plan op voor de aanpak van 

hinderlijke en overlastgevende groepen 

en stuurt daarvoor een 

afstemmingsoverleg aan. De wijkteams
12

  

werken probleem- en resultaat gestuurd 

en hebben de mogelijkheid om, wanneer 

dit wenselijk of noodzakelijk is, een 

gezinscoach in te zetten. In het actieplan wordt aangegeven dat het aantal wijkteams, die fungeren onder de 

leiding van een gemeentelijk wijkteamregisseur, uitgebreid zal worden.  

                                                                 
12 Wijkteams zorgen onder leiding van gemeentelijke regisseurs voor een resultaatgerichte en complete aanpak van de problemen in een 

gezin. Een wijkteam bestaat uit de wijkagent, een medewerker van de woningbouwcorporatie, een maatschappelijk werker en een adviseur 

van Meldpunt Bijzondere Zorg. 

 

“Het Tactisch Coördinatoren Overleg zorgt ervoor dat 

er adequaat kan worden ingezet op eventuele 

problemen met groepen jongeren. Daardoor hoeft 

niet steeds contact gelegd te worden met het 

management van organisaties om besluiten te 

kunnen nemen over de (extra) inzet van medewerkers 

als dat noodzakelijk is. Vertegenwoordigers zitten 

met mandaat aan tafel.” 

Ketenmanager Veiligheidshuis Nijmegen 
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Bij de aanpak staat het doorbreken van de negatieve groepsverbanden centraal. Bij het analyseren van de 

groepen en realiseren van een aanbod op maat speelt het stedelijk overleg risicogroepen een belangrijke rol. 

Ook beschikt Nijmegen over straatcoaches die, onder verantwoording van de wijkmanager en politie, ingezet 

kunnen worden bij overlast op straat. 

Ook de gemeente Nijmegen kent sinds april 2009 een Veiligheidshuis  dat tot stand gekomen is met inzet van 

twee kwartiermakers. De regierol van de gemeente is van belang geweest bij de opzet van het Veiligheidshuis. 

Het Veiligheidshuis kent een platte organisatievorm (gelijke verantwoordelijkheid van alle partners) waarbij de 

bereidheid tot netwerksamenwerking  essentieel is en het van belang is helder te krijgen en houden wat de 

gezamenlijk te bereiken resultaten zijn (Gemeente Nijmegen, 2009b). Het Veiligheidshuis richt zich op een 

integrale persoons-, groeps- en delictgerichte aanpak van overlastjeugd.  

ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

1. WERKWIJZE BIJ DE AANPAK VAN PROBLEMATISCHE JEUGDGROEPEN IN NIJMEGEN 

1.A BESCHREVEN WERKWIJZE 

De gemeente Nijmegen heeft in 2010 een onderzoek laten uitvoeren naar alle lopende projecten voor risico- 

en overlastgevende jeugd. De resultaten zijn in het najaar van 2010 in een vertrouwelijk rapport aan de Raad 

en het College voorgelegd. Op basis van het rapport is geconcludeerd dat de structuur voor de aanpak van 

overlastgroepen aangepast moet worden. Deze aangepaste werkwijze is nog niet beschreven.  

Uit interviews is gebleken dat Nijmegen wel gestart is met een aanpak vanuit het Veiligheidshuis in de vorm 

van een Jeugd Groepen Overleg (JGO). Ook wordt er een onderscheid gemaakt in de verantwoordelijkheden bij 

de aanpak van de overlastgevende jeugd. De hinderlijke groepen vallen onder de verantwoording van het 

jongerenwerk en de wijkagent. De overlastgevende groepen worden periodiek besproken in het JGO en de 

verantwoordelijkheid voor deze groepen ligt bij de ketenmanager van het Veiligheidshuis. De criminele 

groepen worden recherchematig benaderd met als doel het sturen op een justitieel plan van aanpak. 

1.B BETROKKEN GEMEENTELIJKE BELEIDSAFDELINGEN 

Bij de aanpak van overlastgevende groepen spelen drie gemeentelijke afdelingen een belangrijke rol. De 

afdeling Veiligheid van de directie Concern waarbij specifiek de adviseur integraal veiligheidsbeleid betrokken is 

bij de aanpak. Ook het programma management van de directie Wijk en Stad is betrokken. Daarnaast vanuit de 

directie Inwoners, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling de adviseur jeugdbeleid nauw betrokken bij de 

aanpak.  

In een ambtelijk stuurgroep wordt de verbinding op het thema jeugdoverlast gelegd tussen de verschillende 

gemeentelijke afdelingen. Bestuurlijk wordt het thema aan de orde gesteld in het Bestuursteam Integrale 

Veiligheid.  

Op 20 april 2009 is in Nijmegen het Veiligheidshuis geopend. De functie van ketenmanager van het 

Veiligheidshuis wordt parttime ingevuld door de adviseur integraal veiligheidsbeleid van de gemeente 

Nijmegen. Daarmee wordt de verbinding tussen gemeentelijk beleid en de werkwijze van het Veiligheidshuis 

versterkt.  
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1.C BESCHRIJVING VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

De gemeente Nijmegen heeft de werkwijze bij de individuele aanpak nog niet vastgelegd. Het Veiligheidshuis 

Nijmegen wil men op korte termijn gaan starten met een zorgoverleg voor risicojongeren. Op papier liggen alle 

afspraken vast en het streven is om wekelijks een stedelijk overleg te houden waarin cases besproken worden. 

Het overleg moet sturen op gerichte interventies.  

2. VORMGEVING VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

2.A ORGANISATIEVORM VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

Uit figuur 3 blijkt dat de ZAT’s een belangrijke plaats innemen bij de individuele aanpak van jongeren. Leidend 

voor de ZAT’s is echter zorg op basis van gedrag- of problemen op school die ervoor zorgen dat jongeren 

stagneren in hun ontwikkeling.  

Uit de interviews is duidelijk geworden dat daarnaast de politie en het jongerenwerk op wijkniveau een zeer 

belangrijke rol speelt. Zij voeren  zeer frequent, eens per twee weken,  overleg aan de hand waarvan wordt 

doorverwezen waar dat nodig is. Zij werken aan de hand van een bejegingsprofiel voor de verschillende 

groepen jongeren en maken gebruik van een opschalingsmodel voor zorg. 

Bij de ZAT’s is sprake van een netwerksamenwerking waar casuïstiek besproken wordt. Het overleg tussen 

politie en jongerenwerk is een functioneel afstemmingsoverleg waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

jeugdketen als het gaat om doorverwijzen en interventies. 

2.B DOEL VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

Ook een omschrijving van de doelstelling van de individuele aanpak ligt nog niet vast. Op basis van de nota 

voor het veiligheidsbeleid wordt duidelijk dat het bestrijden van overlast een belangrijk doel is.  

2.C BETROKKEN PARTNERS 

Zoals bij 2.a aangegeven spelen op wijkniveau vooral het jongerenwerk en de politie een belangrijke rol als het 

gaat om de individuele aanpak. 

Met deze partners en de gemeente is ook een Tactisch Coördinatoren Overleg (TCO) opgezet. De 

coördinatoren hebben mandaat vanuit hun organisatie om te beslissen over de inzet van extra capaciteit om op 

korte termijn te kunnen interveniëren op knelpunten of problemen. 

Bij het op te zetten zorgoverleg voor risicojongeren vanuit het Veiligheidshuis worden de volgende partners 

betrokken: het Jongerenloket, de welzijnsorganisaties (inclusief jongerenwerk), de politie, Bureau Jeugdzorg, 

de GGZ en de Raad voor de Kinderbescherming. 

3. RESULTATEN TOT OP HEDEN VAN DE WERKWIJZEKWIJZE 

3.A  BESCHIKBARE INFORMATIE OVER DE BEVINDINGEN EN RESULTATEN 

De stadsmonitor van 2009 geeft een overzicht van de resultaten van de aanpak van overlastgevende jeugd tot 

eind 2009. De jeugdoverlast neemt niet toe maar er is wel sprake van een toename van ernstige excessen. Het 

aantal probleemjongeren tussen de 12 en 17 jaar neemt af, overlastgevend gedrag lijkt vooral voor te komen 

bij jongens tussen de 15 en 17 jaar. Men is tevreden over het functioneren van de ZAT’s, aansluiting tussen de 

ZAT’s en de zorgketen is een aandachtspunt voor de toekomst.   
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Nijmegen kent een breed aanbod voor risico- en probleemjongeren. De afdeling Onderzoek en Statistiek heeft 

een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van deze projecten. Wat duidelijk is geworden uit dit onderzoek 

dat er vaak sprake is van complexe gezinsproblematiek bij overlastgevende jeugd. Daarbij volstaat een 

projectmatige tijdelijke aanpak niet (Gemeente Nijmegen, 2010). 

3.B RESULTATEN TEN AANZIEN VAN HET WERKPROCES 

Op basis van de interviews blijkt dat de belangrijkste resultaten zijn behaald in de samenwerking binnen de 

gemeente waarbij de ambtelijke stuurgroep zorgt voor een integrale aanpak voor jeugdbeleid en veiligheid.  

Ook het Tactisch Coördinatoren Overleg zorgt voor een slagvaardigheid bij de aanpak van hinderlijke en 

overlastgevende groepen. Daarnaast wordt veel verwacht van de samenwerking binnen het Veiligheidshuis. 

Voor het verder vormgeven van de individuele aanpak zijn de eerste voorbereidende stappen gezet. De 

operationele samenwerking moet nog opgezet worden. 

3.C ALGEMENE CONCLUSIES TEN AANZIEN VAN DE WERKWIJZE 

De gemeente Nijmegen wil een omslag maken van een structuur met verschillende projecten gericht op jeugd 

naar een stedelijke structuur waarbij het CJG en de wijkteams een belangrijke plaats krijgen. Om zicht te krijgen 

op de lopende projecten en resultaten daarvan is onlangs een onderzoek uitgevoerd, de resultaten van dat 

onderzoek zijn in het najaar 2010 aan het college gepresenteerd en bieden de basis voor het nieuwe beleid. In 

de nieuwe opzet ligt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van jeugdgroepen bij het Veiligheidshuis. Op de 

individuele aanpak wil de gemeente Nijmegen een kwaliteitsslag maken door een zorgoverleg risicojongeren op 

te zetten. De voorbereidingen op papier zijn getroffen, deze plannen zullen in 2011 geoperationaliseerd 

worden. 

STADSBREDE STRUCTUUR JEUGDBELEID EN AANPAK OVERLAST 

In figuur 6 is weergegeven hoe de aanpak van overlastgevende groepen vorm krijgt in Nijmegen.  

 

Figuur 6: Schematische weergave structuur aanpak jeugdoverlast Nijmegen 
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3.2.3 GEMEENTE AMERSFOORT 

ALGEMENE INFORMATIE 

Amersfoort is een gemeente met  143.212 inwoners 

waarvan er 38.101 jonger zijn dan 25 jaar (Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 2009). Van deze groep zijn 

ruim 24.000 jongeren onder de 12 jaar oud 

(gemeente Amersfoort, 2009c). 

Jeugdoverlast is in 2008 en 2009 een speerpunt 

geweest van het veiligheidsbeleid. In 2009 is het 

aantal meldingen van overlast met 18,4% gestegen 

ten opzicht van 2008 (Gemeente Amersfoort, 2009a). 

In vier Amersfoortste wijken geven bewoners aan dat de overlast door jeugd het grootste probleem van de wijk 

is, dit zijn wijken met een relatief groot deel jeugd en een minimum aan voorzieningen voor jongeren 

(Gemeente Amersfoort, 2009c). 

De gemeente Amersfoort kent geen jeugdmonitor waarin de cijfers met betrekking tot jeugdoverlast worden 

vermeld. Op wijkniveau is wel inzicht in de overlastcijfers en zijn op basis van een ‘hospot’ beleid voor 2009 

doelstellingen geformuleerd om de overlast door jongeren in de wijk terug te dringen.  

JEUGD IN BEELD 

VROEG SIGNALEREN 

De gemeente Amersfoort kent in een groot aantal wijken een buurtnetwerk voor (gezinnen met ) kinderen tot 

en met 12 jaar. In deze buurtnetwerken komen professionals op wijkniveau bij elkaar en bespreken kinderen 

en gezinnen waarover zorgen zijn. In het overleg worden concrete afspraken gemaakt over de aanpak van de 

problemen. De buurtnetwerken worden aangestuurd door een coördinator die in dienst is van de Stichting 

Welzijn Amersfoort (SWA). 

Daarnaast kent Amersfoort een stadbrede Jongeren op Straat (JoS) aanpak die zich in principe richt op jongeren 

die zorgwekkend in beeld zijn op straat. Het JoS wordt gestuurd door overlastmeldingen en signalen vanuit de 

wijken die worden aangedragen door de wijkmanager
13

. In het JoS overleg zijn professionals van verschillende 

organisaties betrokken die zicht hebben op jongeren op straat. De JoS coördinator, in dienst van de SWA, meldt 

zorgsignalen over individuele jongeren bij het Jeugd Interventie Team (JIT, zie uitwerking van de individuele 

aanpak van risicojeugd). 

Amersfoort is in 2007 gestart met de voorbereidingen voor de invoering van een digitaal systeem als lokale 

verwijsindex voor risicojongeren: @Risk. In de voorbereidingsfase is bepaald aan welke eisen het systeem 

moest voldoen. In het vervolgtraject hebben partners afspraken gemaakt over de risicosignalering per 

organisatie en gezamenlijk een convenant afgesloten. Op basis van een risico escalatiemodel is vastgelegd hoe 

de opschaling in zorg verloopt.  

                                                                 
13 Een wijkmanager is in dienst van de gemeente Amersfoort en verantwoordelijk voor het sturen op de fysieke en sociale 

processen in de wijk op basis van een wijkplan.  
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In 2008 is gestart met de implementatie van dit systeem dat in 2009 operationeel is uitgerold over de stad. De 

verwachting is dat dit systeem op termijn de functie van risicosignalering voor jongeren en gezinnen zal gaan 

vervullen. 

PREVENTIEVE ZORGSTRUCTUUR 

De gemeente Amersfoort kent ZAT’s in het primair & voortgezet onderwijs en in het MBO. De ZAT’s in het 

primair onderwijs zijn verbonden met de JIT’s doordat in beide overleggen leerplicht vertegenwoordigd is. Door 

de betrokkenheid van de intern begeleider bij de buurtnetwerken is ook deze verbinding geborgd. Alle 

deelnemende partners zijn aangesloten op het convenant dat voor @Risk is afgesloten en hebben zich om deze 

reden verplicht tot het melden van kinderen waarover zorg bestaat.  

Amersfoort is als één van de eerste gemeenten gestart met het realiseren van een CJG onder de naam ‘Jong 

Centraal’. Na het maken van de samenwerkingsafspraken is ook voor deze voorziening een convenant 

afgesloten. Jong Centraal is in principe het kennis- en informatiepunt waar alle zorgsignalen over kinderen, 

jongeren, ouders en professionals gemeld kunnen worden. Vanuit Jong Centraal worden deze signalen 

doorgezet naar de juiste netwerken en professionals die vrijwel allen in de back-office vertegenwoordigd zijn. 

INTEGRAAL JEUGDBELEID 

De gemeente Amersfoort heeft het jeugdbeleid vastgelegd in het programma Operatie Amersfoort Jong dat 

loopt van 2006 tot 2010 en in het laatste jaar wordt geëvalueerd. Het vervolgprogramma is in ontwikkeling 

(Gemeente Amersfoort, 2006).  

Operatie Amersfoort Jong is geordend op basis van de vindplekken van de jeugd en ingedeeld in vijf 

hoofdthema’s: Jeugd op school, Jeugd in huis, Jeugd aan het werk, Jeugd op een club en Jeugd op straat. De 

missie is als volgt verwoord:  

‘Elk van de vijf jeugdthema’s heeft als doelstelling een veilige en leerzame omgeving te bieden waarin 

kinderen niet alleen zichzelf ontwikkelen en hun talenten een kans krijgen, maar waar zij ook leren 

omgaan met verschillen, leren om tolerant te zijn en om elkaar en de samenleving te respecteren’ 

(Gemeente Amersfoort, 2006). 

Per deelthema zijn blikvangers geformuleerd: 

Thema Blikvanger 

Jeugd op school 1. Meer jongeren met een startkwalificatie 
2. ABC-scholen in heel Amersfoort 

Jeugd op straat 3. Meer en betere speel-/buitenruimte 
4. Jongeren brengen meer dan alleen overlast 

Jeugd op een club 5. Sport ook in de buurt 
6. Cultuur ook voor jou 
7. Jongerenparticipatie ook bij Operatie Amersfoort Jong 

Jeugd aan het 
werk 

8. Jongeren zijn aan het werk of volgen een opleiding 
9. Stageplekken en leerwerkplekken: toegankelijk, breed en genoeg 

Jeugd in huis 10. Jong Centraal: bekend, bereikbaar en gewaardeerd 
11. Betere samenwerking en afstemming tussen organisaties 

Voor dit onderzoek is met name gekeken naar de wijze waarop de gemeente Amersfoort de blikvanger ‘jeugd 

op straat’ heeft uitgewerkt.  

Het uitwerkingprogramma bestaat uit een aantal projecten en activiteiten die in de loop van de beleidsperiode 

zijn opgezet en uitgevoerd. Voor het deelthema ‘Jeugd op straat’ is de ambitie als volgt verwoordt: 
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‘Een jeugdvriendelijke stad biedt voldoende ruimte voor kinderen en jongeren om op straat te zijn, 

zonder overlast te veroorzaken. Speel- en ontmoetingsplekken zijn nodig, maar niet genoeg; jongeren 

hebben ook behoefte aan (enig) toezicht en steun. Een veilige omgeving is een eerste vereiste voor 

iedereen die zich thuis wil voelen op straat’ (Gemeente Amersfoort, 2006). 

Het realiseren van meer ruimte voor jeugd (blikvanger 3) is deels afgerond. Met het project ‘Plek zat’  heeft de 

gemeente een impuls gegeven aan het aantal voorzieningen voor jeugd. Op dit moment is men met het 

werkveld het concept ‘natuurlijke speelplekken’ verder aan het uitwerken.  

Ook met betrekking tot het verminderen van overlast door jeugd en meer aandacht voor de positieve kanten 

van de jeugd (blikvanger 4) is vooruitgang geboekt. In 2010 zijn overlastgevende jongeren verdwenen uit de 

ergernis top 3 van de monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Het project ‘De jeugd die deugt’ heeft bijgedragen 

aan meer positieve aandacht voor jongeren. Door de inzet op het thema ‘Jeugd & Veiligheid’ met Jeugd 

Interventie Teams (JIT’s)  is meer aandacht voor de risicojeugd gekomen waarbij ook gekeken wordt wat 

preventief geboden kan worden. 

VEILIGHEID 

In de nota Alle krachten gebundeld voor een veilig Amersfoort (Gemeente Amersfoort, 2008) heeft de 

gemeente het integrale veiligheidsbeleid voor 2008 en 2009 beschreven.  Bij deze nota worden vier 

uitgangspunten voor het beleid gehanteerd: ketensamenwerking en gemeentelijke regie, gezamenlijke focus,  

zichtbaarheid voor bewoners en actieve wederkerigheid. 

Daarnaast worden in de nota vier toppunten genoemd: 

1. Toppunt Respect, toegespitst op (verbale) agressie tegen beroepsbeoefenaars. 

2. Toppunt Jeugd en veiligheid. 

3. Toppunt Veel voorkomende criminaliteit. 

4. Toppunt Aanpak overlast en criminaliteit in Hotspots. 

Voor dit onderzoek is met name gekeken naar de uitwerking van het toppunt: Jeugd en Veiligheid. 

Amersfoort wil om een aantal redenen aandacht besteden aan dit onderwerp, ze sluit daarmee aan bij het 

regionale beleid dat overlast door jeugd wil terugdringen. Daarbij staat jeugdoverlast in de Veiligheidsmonitor 

op de vierde plaats van de ‘grootste ergernissen’. Amersfoort is een relatief jonge stad, in een aantal wijken 

groeit de overlast door jeugd. Als ambitie is dan ook opgenomen dat Amersfoort wil voorkomen dat hinderlijke 

groepen overlastgevend worden en het aantal meldingen als gevolg van jeugdoverlast terug wil dringen. 

Amersfoort kent sinds februari 2005 een Veiligheidshuis. Hier vindt overleg plaats tussen de justitiële 

ketenpartners (politie, Openbaar Ministerie, rechtbank, reclassering) en de gemeente. Er wordt nauw 

samengewerkt met de gemeentelijke taken ‘nazorg’ en ‘jeugdbeleid’. Aan het casusoverleg nemen ook 

partners deel uit het zorgcircuit, waardoor er snel kan worden toegeleid naar vrijwillige hulp en het 

hulpaanbod beter aansluit bij de vraag. 
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ONDERZOEK & AANPAK OVERLASTGEVENDE JEUGDGROEPEN 

In de gemeente Amersfoort wordt twee keer per jaar een shortlist afgenomen. Uit de inventarisatie in 2009 is 

gebleken dat Amersfoort in totaal beschikt over 21 problematische jeugdgroepen verdeeld over 13 wijken: 11 

hinderlijke groepen, 9 overlastgevende groepen en 1 criminele groep. De Veiligheidsdriehoek heeft 9 groepen 

geprioriteerd, voor deze groepen is een aanpak ontwikkeld.   

De gemeente Amersfoort heeft de aanpak van jeugdoverlast beschreven in de Handreiking groepsaanpak 

Amersfoort (Gemeente Amersfoort, 2009b). Dit document is een coproductie van alle betrokken organisaties 

en onder regie van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid opgesteld. De handreiking gebruikt de 

inventarisatie van de jeugdgroepen aan de hand van de shortlistmethodiek van Beke  als uitgangspunt voor de 

aanpak die vervolgens aan de hand van een stappenplan beschreven wordt (Beke & Ferwerda, 2006). 

ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

1. WERKWIJZE BIJ DE AANPAK VAN PROBLEMATISCHE JEUGDGROEPEN IN AMERSFOORT 

1.A BESCHREVEN WERKWIJZE 

Amersfoort is in 2006 gestart met een casuïstiek overleg Jeugd & Veiligheid in een wijk naar aanleiding van een 

schietincident met dodelijk afloop in een groep die al jaren bekend stond als overlastgevend. Voor dit overleg is 

een pilot gestart met betrokkenheid van alle belanghebbende lokale instanties. De betreffende groep is op 

basis van de shortlist beschreven en er is op drie sporen (groep, domein en individu) een aanpak opgezet. De 

groeps- en domeinaanpak is vanuit het JoS  gecoördineerd en de individuele aanpak is opgezet in een casuïstiek 

overleg waarbij voor alle jongeren uit de groep een plan van aanpak is opgesteld en uitgevoerd. De pilot heeft 

een positief effect gehad op de ontwikkelingen in de groep en is in de loop van 2007 uitgerold naar drie andere 

aandachtswijken.  

In 2008 is besloten deze aanpak stedelijk te gaan organiseren op basis van het ontwikkelde model. Hiervoor is 

een Handreiking groepsaanpak Amersfoort (Gemeente Amersfoort, 2009b) opgesteld door de gemeente en de 

netwerkpartners. De handreiking is vastgesteld door alle betrokken organisaties op beleidsniveau en heeft 

vervolgens het akkoord van het college van Burgemeester en Wethouders gekregen.  

Het plan bevat een stappenplan dat als leidraad dient voor de groepsaanpak: 

1. inventarisatie van de groepen;  

2. prioritering van de groepen; 

3. nadere analyse van de groepen; 

4. opstellen en uitvoeren van plannen van aanpak (domeingericht, groepsgericht en persoonsgericht) 

5. monitoring en evaluatie. 

 

In figuur 7 (gemeente Amersfoort, 2009b) is af te lezen op welke wijze het proces wordt ingezet, Amersfoort 

hanteert een cyclus van een half jaar, de basis voor het proces is de input van de nieuwe shortlistanalyse. 
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Figuur 7: Procesmodel aanpak overlast gemeente Amersfoort (2009b) 

In de handreiking staat ook beschreven op welke wijze de groepsaanpak georganiseerd is op de verschillende 

niveaus.  

1.B  BETROKKEN GEMEENTELIJKE BELEIDSAFDELINGEN 

Bij het ontwikkelen van de groepsaanpak is in eerste instantie voornamelijk de afdeling Welzijn & Onderwijs, 

hoofdafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de Sector Welzijn, Sociale Zekerheid en Onderwijs betrokken 

geweest. De beleidsadviseur Jeugd heeft het initiatief genomen om te pilot op te zetten in opdracht van de 

wethouder jeugd en de burgemeester. 

In het vervolgtraject is de Afdeling Wijkontwikkeling van dezelfde sector en hoofdafdeling betrokken geraakt. 

Het aanpakken van overlast door jongeren, in een aantal prioriteitswijken op basis van het hotspotbeleid, 

stond hoog op de agenda. Door de positieve ervaringen met de pilot hebben zij deze aanpak in een aantal 

wijken gefaciliteerd en opgenomen in de wijkplannen. 

In de loop van 2008 is de Concernstaf, afdeling Openbare Orde en Veiligheid betrokken geraakt bij de aanpak 

van overlastgevende jeugd. Er is een beleids- en projectmedewerker aangesteld die met deze taak belast werd, 

penvoerder van de Handreiking is geworden en de projectleiding als taak heeft gekregen.  

De drie afdelingen zijn allen vertegenwoordigd in het Beleidsoverleg Jeugd & Veiligheid dat op tactisch niveau 

opereert en stemmen in dit overleg de beleidsprogramma’s op het punt van aanpak jeugdoverlast op elkaar af.  

Zij adviseren over de prioritering van groepen en stellen de plannen en rapportages voor de groepsaanpak op. 

Ook het Veiligheidshuis Amersfoort is vertegenwoordigd in dit overleg en zorgt voor de schakel met de 

justitieaanpak. 

Op strategisch niveau is de burgemeester eindverantwoordelijk voor de aanpak. In een gecombineerd overleg 

tussen de Veiligheidsdriehoek en de Staf Veiligheid van de gemeente Amersfoort worden de groepen 

geprioriteerd en de plannen van aanpak vastgesteld 

1.C BESCHRIJVING VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

Amersfoort heeft voor de individuele aanpak van jongeren die niet binnen het justitieel kader vallen Jeugd 

Interventie Teams (JIT´s) opgezet. Deze teams worden aangestuurd door een stedelijke projectcoördinator die 

deel uitmaakt van Jong Centraal, de Amersfoortse variant van het CJG. Deze coördinator is voorzitter van alle 

JIT´s, neemt deel aan het coördinatorenoverleg en adviseert vanuit zijn rol het beleidsoverleg (zie figuur 9) .  

In elke JIT zit een team van professionals die direct betrokken zijn bij het signaleren en het interveniëren. Elke 

JIT komt eens per maand bij elkaar en bespreekt de jongeren die deel uitmaken van de geprioriteerde groepen.  
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Voor elke jongere, waar minimaal twee partners zorgen over hebben, wordt een plan van aanpak opgesteld, 

daar waar dit noodzakelijk is in de vorm van een gezinsplan. Elke jongere (of gezin) krijgt een casemanager 

toegewezen die eindverantwoordelijk is voor de casus. In de operationele overleggen worden de resultaten 

teruggekoppeld en de voortgang per casus bepaald.  

De bespreking van jongeren kan om een aantal redenen worden afgesloten: 

 er is geen sprake meer van overlast op straat;  

 de casusregie kan naar één van de partners; 

 er is sprake van een justitiële maatregel dus de casus wordt overgedragen naar het Justitieel Casusoverleg 

Jeugd. 

 

 

2. VORMGEVING VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

2.A ORGANISATIEVORM VOOR DE INDIVIDUELE AANPAK 

De individuele aanpak krijgt vorm op een aantal niveaus die grotendeels al zijn besproken en terug te vinden 

zijn in figuur 9. In het onderstaande deel wordt in beeld gebracht op welke wijze de individuele aanpak vorm 

krijgt op operationeel niveau.  

Het JIT is een netwerkorganisatie die zich bezig houdt met casuïstiek bespreking. De operationele 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de stedelijk zorgcoördinator (ook wel JIT coördinator genoemd) van het CJG 

(Jong Centraal) die als voorzitter van het overleg fungeert en de werkprocessen in het verlengde van de 

individuele plannen van aanpak aanstuurt en monitort.  De stedelijk zorgcoördinator zorgt voor de afstemming 

met het JCO van het Veiligheidshuis. 

Amersfoort kent 4 gebiedsgebonden JIT’s, in elk verzorgingsgebied is een aantal wijken ondergebracht die 

fysiek met elkaar in verbinding staan waarbij een gelijke verdeling van het aantal aandachtswijken is gemaakt.  

In het JIT is een aantal kernpartners vertegenwoordigd: maatschappelijk werk, leerplicht, SOVEE (scholing en 

werk), JoS coördinator, jongerenwerk en jeugdpolitie. In figuur 8 (gemeente Amersfoort, 2009b) wordt de 

werkwijze in kaart gebracht. 

 

Figuur 8: Schematische weergave verantwoordelijkheden aanpak jeugdoverlast Amersfoort (2009b) 
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2.B DOEL VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

Het doel van de individuele aanpak is uitgewerkt in de nota voor het veiligheidsbeleid: Alle krachten gebundeld 

voor een veilig Amersfoort (Gemeente Amersfoort, 2008). Het terugdringen van overlast is daarin een 

belangrijk aandachtspunt. De belangrijkste motivatie is dat overlast door jongeren een van de grootste 

ergernissen van burgers is. Daarnaast wil Amersfoort voorkomen dat groepen zich negatief ontwikkelen op 

overlastgevend en crimineel gebied. 

2.C BETROKKEN PARTNERS 

In het document Handreiking groepsaanpak Amersfoort (Gemeente Amersfoort, 2009b) is in kaart gebracht 

welke organisaties en vertegenwoordigers per niveau betrokken zijn bij de individuele aanpak (figuur 9). 

3. RESULTATEN VAN DE WERKWIJZE TOT OP HEDEN 

3.A  BESCHIKBARE INFORMATIE OVER BEVINDINGEN EN RESULTATEN 

De rapportages over de resultaten zijn tot nu toe als vertrouwelijke rapportages door het beleidsoverleg Jeugd 

& Veiligheid aangeboden aan de Driehoek en Staf Jeugd &  Veiligheid. 

Op basis van de interviews wordt duidelijk dat het grootste resultaat geboekt is door het feit dat er op 

eenduidige wijze gewerkt wordt met overall plannen die met helderheid over taken en verantwoordelijkheden 

worden opgesteld en uitgevoerd. Wel concludeert de gemeente Amersfoort dat er behoefte is aan een betere 

aansluiting tussen de plannen op het gebied van de individuele-, domein- en groepsgerichte aanpak. De laatste 

twee aanpakken zijn nu belegd zijn bij het Jeugd Groepen Overleg (JGO) onder voorzitterschap van de JoS 

coördinator in dienst van een welzijnsorganisatie. Daardoor is er een minimale verbinding met het 

gemeentelijke beleid voor jeugd en de wijken. Voorgesteld wordt om deze aanpak in de toekomst onder te 

brengen bij de afdeling Wijkontwikkeling en de wijkmanager verantwoordelijk te maken.  

3.B RESULTATEN TEN AANZIEN VAN HET WERKPROCES 

Het werkproces wordt beïnvloed door het feit dat veel organisaties betrokken zijn bij de aanpak van 

overlastgevende jeugd. De belangen van organisaties staan vaak voorop en sturen sterker op de inzetbaarheid 

van de medewerkers dan op de doelstellingen van de aanpak. 

Op basis van de ervaringen met de individuele aanpak is de wens ontstaan om te gaan werken met 

outreachende zelfsturende wijkteams die gespecialiseerd zijn in de aanpak van problemen gerelateerd aan 

overlast. Deze teams zouden samengesteld moeten worden uit generalisten op het gebied van jeugdzorg en 

jeugdwelzijn die in een vaste samenstelling gezamenlijk gehuisvest zijn in een wijk en werken op basis van 

eenzelfde methodische werkwijze (Wrap Around Care). Het doel van de teams is het doorlopen van de gehele 

cyclus van de individuele (of gezinsgerichte) aanpak: beoordeling, interveniëren, evalueren en rapporteren.  

Op dit moment werkt de gemeente Amersfoort aan een nieuw beleidskader Jeugd waarin ook plannen over de 

werkwijze en structuur als het gaat om de zorg van individuele jeugd worden meegenomen.  
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Figuur 9: Schematische weergave structuur aanpak jeugdoverlast Amersfoort (2009b) 

3.C ALGEMENE CONCLUSIES TEN AANZIEN VAN DE WERKWIJZE 

De echte resultaten van de aanpak zijn moeilijk in beeld te 

brengen door het gebrek aan samenhang tussen de 

plannen. Het aantal groepen is in anderhalf jaar tijd 

gehalveerd, onduidelijk is of dit alleen is toe te schrijven aan 

de groepsaanpak.  

In het kader van de individuele aanpak worden (onder 

andere) huisbezoeken afgelegd waardoor gezinssituaties 

van jongeren waar zorgen over zijn beter in beeld zijn. Ook 

worden er  doelgericht trajecten ingezet op 

overlastgevende jongeren op basis van een heldere 

doelstelling en taakverdeling.  

 

 

“Ideaal zou het zijn als we niet meer 

te doen zouden hebben met allemaal 

verschillende organisaties… gewoon 

een stedelijke stichting gericht op 

zorg voor jeugd waarin alle 

professionals werkzaam zijn met per 

wijk een outreachend interventie 

team.” 

 

Beleids- en projectmedewerker Sociale 

Veiligheid, gemeente Amersfoort 
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3.3 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

In het onderstaande deel zijn op basis van de onderzoeksvragen en resultaten conclusies geformuleerd. Daarbij 

is ervoor gekozen die in algemene bewoordingen te doen en over ‘gemeente’ of ‘gemeenten’ te spreken 

zonder aan te geven welke gemeente dit specifiek betreft. In de cursieve tekst worden de conclusies vanuit het 

theoretische kader belicht.  

3.3.1 CONCLUSIES 

ONDERZOEKSVRAAG 1: WELKE WERKWIJZE BIJ DE AANPAK VAN PROBLEMATISCHE JEUGDGROEPEN 

HANTEREN DE DRIE GESELECTEERDE GEMEENTEN? 

1.A DE AANPAK VAN OVERLASTGEVENDE JEUGD BESCHREVEN 

Twee van de drie gemeenten hebben de aanpak van jeugdoverlast door groepen jongeren beschreven in een 

apart document. De beide beschrijvingen richten zich voornamelijk op de vorm en de functie van de aanpak, bij 

één gemeente is ook het proces uitgebreid beschreven. Bij de werkwijze wordt de shortlistmethodiek (Beke, 

2006) als uitgangspunt gehanteerd en een helder onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid voor 

de drie sporen: groepsgericht, domeingericht en persoonsgericht.  

In alle gemeenten wordt de shortlist als input gehanteerd voor de uitwerking van de aanpak 

(Beke,2006). Dit houdt in dat verwacht mag worden dat de inventarisatie van de groepen op 

betrouwbare wijze is uitgevoerd en gestandaardiseerde gegevens oplevert. Het feit dat alle gemeenten 

een update van de shortlist hanteren voor het herzien of aanpassen van de aanpak van 

overlastgevende jeugd houdt in dat op termijn resultaten en effecten inzichtelijk gemaakt kunnen 

worden.  

De derde gemeente is op basis van de resultaten van een onderzoek naar de bestaande aanpak gestart met 

een nieuwe werkwijze en heeft alleen op hoofdlijnen vastgelegd welke structuur daarbij gehanteerd dient te 

worden. De shortlist is ook hier uitgangspunt voor de werkwijze en de afspraken met de uitvoerende partijen 

zijn mondeling gemaakt.  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voeren van regie op de aanpak, het is van belang dat de 

coördinatie in één hand wordt gelegd (Beke, 2010). De overheid heeft in de aanpak van 

overlastgevende jeugd de rol van regisseur (Steketee, 2007). Alle gemeenten hebben vorm gegeven 

aan deze regierol, de werkwijze is niet door elke gemeente beschreven maar wordt wel duidelijk uit de 

aanpak.  

1.B BETROKKEN GEMEENTELIJKE AFDELINGEN  

Bij alle gemeenten zijn dezelfde afdelingen betrokken, al worden deze met verschillende termen aangeduid, en 

is de betrokkenheid niet op elk niveau even groot. Deze is vooral op strategisch en tactisch niveau van belang in 

verband met de besluit- en planvorming en het formuleren van beleid. De betrokken afdelingen zijn: 

 de afdeling jeugdbeleid; 

 de afdeling veiligheid; 

 de afdeling wijkbeheer. 
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De structurele bestuurlijke inbedding lijkt slechts bij twee gemeente verankerd in de aanpak.  

Bij één van deze twee gemeenten is duidelijk beschreven dat de kaders voor de gehele aanpak en alle 

periodieke plannen van aanpak bestuurlijk geaccordeerd worden. Ook wordt op bestuurlijk niveau periodiek 

verantwoording afgelegd over de voortgang en resultaten van de aanpak. Bij de andere gemeente wordt het 

thema ‘jeugdoverlast’ ad hoc geagendeerd. De laatste gemeente heeft de aanpak wel voor een akkoord aan 

het College voorgelegd maar niet beschreven op welke wijze bestuurders geïnformeerd worden over de 

voorgang. 

 

Alle, bij het onderzoek betrokken, gemeenten hebben op tactisch niveau een duidelijke structuur waarin de 

betrokkenheid van beleidsafdelingen verankerd is en waarin de belangrijkste partners, politie en jongerenwerk, 

vertegenwoordigd zijn. Eén gemeente heeft daarin ook de mandatering zo geregeld dat het tactisch overleg 

slagkracht heeft en beleidskeuzes kan maken die nodig zijn voor een effectieve aanpak.  

 

Het sturen op het effectieve samenwerkingsproces in een keten vindt op verschillende niveaus plaats, 

op elk niveau wordt een ander resultaat beoogt (Steketee, 2007). Op het tactische niveau is mandaat 

van belang om  procesprestaties te leveren die  daadwerkelijk sturen  op operationele resultaten. 

 

In alle gemeente is er bij de aanpak van overlastgevende jeugd een stevige verbinding gelegd met het 

Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is geen gemeentelijk afdeling maar heeft wel een belangrijke positie in het 

gemeentelijke (of regionale) veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt een verbinding gelegd tussen de zorg- en 

justitieketen. 

 

Bij de aanpak van jeugdoverlast is de jeugdketen betrokken, daarbij wordt ook de knip tussen de keten 

in vrijwillig en justitieel kader doorbroken (Berenschot, 2006). 

De verbinding tussen de aanpak vanuit justitieel en vrijwillig kader is van belang omdat de 

verschillende soorten groepen en individuen om een andere aanpak vragen. Het perspectief van 

hinderlijke en overlastgevende jeugd is relatief gunstig (Beke, 2006), vanuit dit gegeven is een aanpak 

door het ‘bieden van kansen’ (RMO, 2008) van belang. Door de samenwerking met de justitieketen kan 

het benaderen vanuit de verschillende perspectieven effectief vorm krijgen. 

  

1.C BESCHRIJVING VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

De individuele aanpak (of persoonsgerichte aanpak) ligt bij geen van de gemeenten vast in een geformaliseerd 

document.  Eén gemeente heeft de verantwoording voor de beschrijving van de werkwijze belegd bij het CJG 

die hiervoor een procesbeschrijving hanteert. Een andere gemeente heeft de afspraken wel op papier staan 

maar nog niet laten vaststellen. De laatste gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 

deze aanpak belegd bij het Veiligheidshuis. De uitvoering is georganiseerd in verschillende overlegvormen: 

 Veiligheidshuis; 

 wijknetwerken; 

 buurtnetwerken; 

 CJG (front of backoffice); 

 Jeugd Interventieteam (JIT); 

 ZAT (0-4, PO, VO en MBO); 

 tweewekelijks operationeel overleg tussen politie en jongerenwerk. 

Bij een samenwerking in de vorm van een netwerk zijn een aantal basiselementen van belang. Deze 

elementen (doelstelling, primaire functies, interne organisatie, bestuurlijke inbedding en communicatie 

en informatie-uitwisseling) helpen het netwerk bij het op juiste wijze opereren (van Gurp, 2008). Om 
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die reden is het beschrijven van de wijze waarop deze elementen in het netwerk verwerkt zijn van 

belang voor de samenwerking en resultaten. 

De eindverantwoording voor de aanpak is bij alle gemeenten bij één professional belegd, de aangewezen 

medewerkers hebben allen een andere functieaanduiding: de ketenregisseur jeugd van het Veiligheidshuis, de 

ketenmanager van het Veiligheidshuis en de stedelijk Zorgcoördinator/JIT coördinator.  

De taken en verantwoordelijkheden zijn bij twee gemeenten globaal omschreven waarbij niet altijd duidelijk is 

hoe zicht wordt gehouden op de resultaten en effecten van de individuele aanpak. In één gemeente is een 

heldere omschrijving van de taken en rol van de eindverantwoordelijke professional waarbij ook monitoring en 

rapportage beschreven zijn. 

Door een professional aan te wijzen die stuurt op de aanpak kan gewerkt worden aan 

professionalisering van de benadering van overlastgevende jeugd (Beke, 2006). 

De aansturende professional stuurt op samenwerking in de keten, de rol kan om deze reden vergeleken 

worden met die van regisseur (Steketee, 2007).  

ONDERZOEKSVRAAG 2: OP WELKE WIJZE KRIJGT DEZE INDIVIDUELE AANPAK VORM? 

2.A ORGANISATIEVORM VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

In alle gemeenten is de individuele aanpak georganiseerd in een netwerk. De schaalgrootte van de netwerken 

verschilt, in één gemeente is dit op wijkniveau georganiseerd, in één gemeente op gebiedsniveau waarbij 

meerdere wijken vallen onder het verzorgingsgebied. Bij de laatste gemeente bestaat de vorm uit een 

tweewekelijks overleg tussen politie en jongerenwerk op wijkniveau naast de ZAT’s in het onderwijs. 

De partners in dit netwerk komen grotendeels overeen. De meest essentiële partners in het netwerk zijn de 

politie en het jongerenwerk.  

De netwerken hebben allen de functie van een casuïstiek overleg. De exacte criteria op basis waarvan de 

casuïstiek wordt ingebracht is niet in alle gevallen helder. Gemelde en geconstateerde overlast wordt wel als 

eenduidig criterium gehanteerd. 

Voor twee gemeenten is niet duidelijk op welke wijze de stedelijk eindverantwoordelijke professional op de 

hoogte gehouden wordt van de besproken casuïstiek.  

De effectiviteit van een netwerk voor overlastgevende jeugd is van groot belang, het doel is immers het 

terugdringen van de overlast. Om die reden is het belangrijk het  ontwikkelingsverloop van een netwerk 

vast te leggen: welke resultaten mogen er in bepaalde stadia van de samenwerking  verwacht worden 

(van Delden, 2009). 

Opvallend is dat geen van de gemeenten de aanpak van individuele jongeren gekoppeld heeft aan de invoering 

van de Verwijsindex risicojongeren. Twee gemeenten werken met het systeem ProKid dat een 

wetenschappelijk onderbouwd risicosignaleringssysteem is, onduidelijk is of er ook een verbinding gelegd 

wordt met de individuele aanpak van overlastgevende jeugd. 

Het centraal indiceren kan helpen bij het vroegtijdig signaleren van- en ingrijpen op  probleem- of 

risicovol gedrag, dit  kan escalaties op termijn voorkomen (Hermanns, 2005).  
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2.B DOEL VAN DE INDIVIDUELE AANPAK 

Voor alle gemeenten is dit doel een preventieve aanpak ter voorkoming van overlast. Eén gemeente heeft ook 

het voorkomen van verder afglijden naar criminaliteit als specifiek doel genoemd.  

In een netwerksamenwerking is het van belang dat er gewerkt wordt met een heldere doelstelling op 

basis van een strategische lange termijnvisie en operationele korte termijn doelen (van Gurp, 2008). In 

het geval van de aanpak van overlast vormt een noodzaak de aanleiding tot het vormen van de keten 

(Steketee, 2007). 

Deze aanleiding is van invloed op de samenwerking, het betreft in zekere zin een ‘gedwongen’ 

samenwerking met druk op de resultaten. Het formuleren van gezamenlijke doelstellingen draagt bij 

aan de samenwerking en geeft richting aan het proces. 

2.C BETROKKEN PARTNERS 

 

De betrokkenheid van partners hangt af van het niveau waarop het overleg belegd is. Bekeken is vooral wie op 

operationeel niveau betrokken zijn. Dit zijn bij alle onderzochte gemeenten: 

 Politie; 

 Welzijnswerk en/of jongerenwerk; 

 Jeugdhulpverlening; 

 Maatschappelijk werk; 

 School: via ZAT, leerplicht of zorgcoördinator. 

 

Daar waar de overleggen op wijkniveau zijn georganiseerd zijn ook vaak betrokken: 

 Wijkmanagers of coördinatoren; 

 Woningcorporaties. 

 

Wanneer het Veiligheidshuis is aangesloten bij het overleg zitten ook om tafel: 

 Bureau Jeugdzorg; 

 De GGZ; 

 De Raad voor de Kinderbescherming. 

 

Bij de samenstelling en werking van een keten staat een goede operationele dienstverlening aan de ‘klant’ 

centraal. De partners vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig voor het realiseren van deze optimale 

dienstverlening (van der Aa, Beemer, van Roost, de Ruigh & Twist, 2002). Omdat er ook sprake kan zijn van 

een overlap in dienstverlening is van belang om heldere afspraken te maken over wat partners van elkaar 

mogen verwachten. 

 

ONDERZOEKSVRAAG 3: WELKE RESULTATEN ZIJN ER TOT OP HEDEN BEHAALD MET DEZE 

WERKWIJZE? 

3.A BESCHIKBARE INFORMATIE OVER BEVINDINGEN EN RESULTATEN 

Voor één gemeente zijn alleen resultaten te geven op basis van ‘oud’ beleid maar niet aan de hand van de 

nieuwe werkwijze. De ervaringen hebben geleid tot het besluit om meer aandacht te besteden aan de aanpak 

van overlastgevende groepen. 
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Een andere gemeente concludeert, op basis van bestaand beleid, dat er een toename is van het aantal ernstige 

excessen in overlast door jeugd en overlast van 15 tot 17 jarige jongens. Ook is geconstateerd dat er een 

toename is van het aantal overlastgevende jongeren uit gezinnen met complexe problematiek.  

De laatste gemeente rapporteert over de resultaten aan het bestuurlijk overleg maar deze rapporten zijn niet 

openbaar.  

Bij een netwerksamenwerking zijn een aantal basiselementen van belang, één van deze 

basiselementen is de communicatie en informatie-uitwisseling, zowel intern als extern (van Gurp, 

2008). Ook het feit dat jeugdoverlast een onderwerp is dat veel aandacht vraagt maakt communiceren 

over de doelen en resultaten belangrijk om de verwachtingen te ‘managen’.  

3.B RESULTATEN TEN AANZIEN VAN HET WERKPROCES 

Voor één gemeente is het belangrijkste resultaat van de aanpak dat er een nota is opgesteld om overlast aan te 

pakken en afspraken over het proces zijn vastgelegd. Over de resultaten van dit proces is nog niets bekend. 

Eén  gemeente ziet als belangrijkste resultaat de samenwerking tussen de partners die steeds meer vorm krijgt 

en effectiever wordt.  

De laatste gemeente is van mening dat het resultaat de eenduidige stedelijke werkwijze en de helderheid over 

de taken en verantwoordelijkheden in de uitvoering is.  Deze gemeente meent dat het in de toekomst 

samenvoegen van de uitvoerende capaciteit tot een adequatere en meer eenduidige individuele aanpak kan 

leiden. 

Een netwerk heeft een ontwikkelingsverloop dat bepalend is voor de mate van succes, daarbij zijn 

elementen als doelen bepalen, praktisch samenwerken, structureren, verbreden en verdiepen van 

belang. Op basis van deze ervaringen wordt lering getrokken aan de hand waarvan de cyclus weer 

doorlopen wordt (van Delden, 2009). Het is belangrijk dat rekening gehouden wordt met het feit dat 

samenwerken tijd kost voor er resultaten zichtbaar worden. 

3.C ALGEMENE CONCLUSIES TEN AANZIEN VAN DE WERKWIJZE 

Twee gemeenten hebben deze voornamelijk geformuleerd in verwachtingen over de toekomst: het maken van 

een kwaliteitsslag bij de individuele aanpak van overlastgevende jeugd en een betere aansluiting van deze 

aanpak op de stedelijke structuur onder regie van het Veiligheidshuis. 

Eén gemeente concludeert dat een betere aansluiting tussen de verschillende sporen binnen de aanpak 

(groepsgericht, domeingericht en individueel) van belang is om tot eenduidig beleid en resultaten te komen. 

Ook is geconstateerd dat het aantal overlastgevende groepen is gehalveerd, niet duidelijk is of dit alleen is toe 

te schrijven aan de groepsaanpak. 
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3.3.2 DISCUSSIE 

De discussiepunten zijn uitgewerkt in het verlengde van de onderzoeksresultaten. Er wordt bekeken wat het 

onderzoek heeft opgeleverd en wat de betekenis van deze resultaten voor andere gemeenten kan zijn. 

Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze de opbrengst vertaald is naar de aanbevelingen en de leidraad die 

als bijlage bij dit rapport is gevoegd. Ook wordt aangegeven welke thema’s verder onderzocht zouden kunnen 

worden. In de evaluatie van het proces en product wordt ingegaan op de bruikbaarheid van het onderzoek in 

algemene zin. 

3.3.2.1  WELKE WERKWIJZE BIJ DE AANPAK VAN PROBLEMATISCHE JEUGDGROEPEN 

HANTEREN DE DRIE GESELECTEERDE GEMEENTEN? 

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat bij de gemeente die de aanpak uitgebreid beschreven heeft 

er meer duidelijkheid is over de structuur, het werkproces, de taken en rollen. Dat geldt zowel voor de rol van 

de gemeente als die van de partners. De shortlistmethodiek kan hierbij goede aanknopingspunten bieden 

(Beke, 2006). De gemeente die de werkwijze het meest uitgebreid beschreven heeft is ook in staat om een 

rapportage over de resultaten van de aanpak uit te brengen. Op basis van deze uitkomst lijkt een dergelijke 

beschrijving bij te dragen aan een helder werkproces en zicht op de resultaten. 

 

In de interviews is opgemerkt dat het periodiek updaten van de shortlist van belang is om maatwerk bij de 

aanpak van overlastgevende jeugd te blijven leveren. Daarbij werd aangegeven dat de gehanteerde periode van 

een half jaar voor een volgende update in de praktijk vaak te lang is.  

De betrokkenheid van gemeentelijke afdelingen bij de aanpak is van belang voor de afstemming van beleid. Dat 

geldt met name voor de afdelingen jeugd, veiligheid en wijken. Ook de betrokkenheid van de partners in het 

werkveld, justitieel en vrijwillig kader, is van essentieel belang. Uit het onderzoek blijkt dat op tactisch en 

operationeel niveau deze betrokkenheid vaak goed geregeld is. Een aandachtspunt daarbij is voldoende 

mandaat en slagvaardigheid op tactisch niveau om te kunnen sturen op het primaire proces. Op bestuurlijk 

niveau is betrokkenheid bij de aanpak niet altijd structureel ingebed, in de theorie wordt dit wel aanbevolen. 

Het uitwerken van de organisatiestructuur bij de aanpak van overlastgevende jeugd kan bijdragen aan een 

werkbare vorm waarbij de aanpak op elk niveau geagendeerd wordt en aangesloten wordt op de lokale 

structuur met betrekking tot het jeugdbeleid. 

 

In aanbeveling 2 en 3 wordt aandacht besteed aan de betrokkenheid van partners op de 

verschillende niveaus. Ook wordt de samenwerking op uitvoeringsniveau uitgewerkt waarbij 

een verbinding wordt gelegd tussen jeugdaanpak in justitieel- en vrijwillig kader. 

In aanbeveling 1 is het advies opgenomen om als gemeente regie te voeren op de aanpak 

van overlastgevende jeugd, waaronder de individuele aanpak, en daarbij de 

shortlistmethodiek als uitgangspunt te hanteren. 

Deze aanbeveling is vertaald naar de leidraad en wordt benoemd in de paragraaf 

‘methodische inventarisatie’ en uitgewerkt in de ‘uitgangspunten voor de aanpak’ en het 

stappenplan voor de aanpak. 
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In het onderzoek is onvoldoende informatie naar voren gekomen over de wijze waarop specifiek de individuele 

aanpak van overlastgevende jeugd beschreven is. Een deel van de aanpak ligt besloten in algemene 

gemeentelijke beleidskaders maar de specifieke individuele aanpak van jongeren bleek maar bij één gemeente 

vast te liggen. Ook deze gemeente heeft deze aanpak niet bestuurlijk laten vaststellen. Wel hebben alle 

gemeenten één professional die verantwoordelijk is voor de aansturing van de aanpak, dit sluit aan bij de 

adviezen vanuit de theorie over netwerksamenwerking.  

 

Bij het bestuderen van de onderzoeksinformatie werd duidelijk dat er in het werkveld vaak onduidelijkheid is 

over de taken en bevoegdheden van de eindverantwoordelijke professional in relatie tot die van bijvoorbeeld de 

projectleider van het CJG, de procesmanager van de Verwijsindex en de ketenmanager van het Veiligheidshuis. 

Deze onduidelijkheid wordt ook onderkend door de meelezende professionals die aangaven dat om deze reden 

helderheid over de sturingsstructuur van groot belang is.  

3.3.2.2  OP WELKE WIJZE KRIJGT DEZE INDIVIDUELE AANPAK VORM? 

Het feit dat alle onderzochte gemeenten de aanpak ondergebracht hebben in een casuïstiek netwerk geeft aan 

dat dit een werkbare vorm is. Dit wordt ondersteund door de theorie die netwerksamenwerking als een 

geaccepteerde en effectieve vorm ziet voor de benadering van een maatschappelijk of sociaal vraagstuk. Het is 

onvoldoende duidelijk op basis van welke doelstellingen deze netwerken samenwerken terwijl deze 

duidelijkheid wel van belang is. In eerste instantie om de betrokkenheid en resultaten te borgen maar ook in 

verband met helderheid over de verwachtingen onderling. 

 

In aanbeveling 5 en 6 worden adviezen gegeven over de opzet en werkwijze van netwerken 

voor de individuele aanpak van overlastgevende jeugd. 

In paragraaf 4.3 Consequenties voor organisatie en beleid wordt bekeken op welke wijze de 

aanpak ingebed kan worden in beleid. In Stap 6 en 7 van de leidraad worden in het 

verlengde van de theorie voorstellen uitgewerkt voor de vorm en structuur van het 

casuïstiek overleg. 

 

In paragraaf 4.3, figuur 10 Voorstel sturingsstructuur individuele aanpak overlastgevende 

jeugd, is een voorstel opgenomen voor de sturingsstructuur. Dit voorstel is ook verwerkt in de 

leidraad, Stap 5: bepalen van structuur voor individuele aanpak. In Stap 1 van de leidraad 

wordt aandacht geschonken aan het (vroegtijdig) betrekken van het netwerk bij de aanpak. 

In paragraaf 4.3,  Figuur 10: Voorstel inbedding individuele aanpak overlastgevende jeugd in 

lokaal beleid, wordt een voorstel gedaan voor de wijze waarop de individuele aanpak van 

overlastgevende jeugd beleidsmatig opgenomen kan worden. Dit is uitgewerkt in Stap 3 van 

de leidraad. 

In aanbeveling 6 wordt geadviseerd om de werkwijze te organiseren in een netwerk dat is 

opgezet aan de hand van basiselementen. Aanbeveling 4 richt zich op de centrale 

aansturing van het netwerk. 

In de leidraad is als Stap 2 de rol van de procesregisseur uitgewerkt. 
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In de feedback van de meelezende professionals werd veel aandacht besteed aan variant 3 van de vorm voor 

een casuïstiek overleg. Men is van mening dat op termijn deze variant zeer wenselijk is en haalbaar moet zijn. 

Interessant zou zijn om, aansluitend op dit onderzoek, te bekijken welke andere gemeenten al meer op basis van 

deze variant werken en hoe deze werkwijze is opgezet.  

Het niet- of minimaal aansluiten van de individuele aanpak van overlastgevende jeugd op de Verwijsindex (of 

andere risico signaleringsinstrumenten) en het CJG kan betekenen dat er overlap ontstaat in de aanpak van 

individuele jongeren. Ook kunnen zorgsignalen gemist worden die wel van belang zijn voor een juiste aanpak 

per individu. Om die reden is het afstemmen van de gehele lokale zorgstructuur van belang. 

 

3.3.2.3  WELKE RESULTATEN ZIJN ER TOT OP HEDEN BEHAALD MET DEZE WERKWIJZE? 

Slechts één gemeente brengt periodiek een rapportage over de resultaten van de aanpak uit en constateert dat 

er een afname is van het aantal overlastgevende groepen. De overige gemeenten zijn nog niet in staat om 

resultaten te geven van de aanpak maar benoemen wel procesresultaten. Dit kan verklaard worden op basis 

van de theorie van Van Delden over het samenwerkingsproces. Deze gemeenten bevinden zich in de fase 

waarin met name doelbepaling de kernactiviteit van het netwerk is. De gemeente die al wel resultaten kan 

rapporteren heeft de hele samenwerkingscyclus al eens doorlopen, ook de inhoudelijke voortgang waarbij 

resultaatdoelen centraal staan, en bevindt zich in de fase van het verbreden en verdiepen (van Delden, 2009).  

 

3.3.2.4  BETROKKENHEID VAN OUDERS 

Bij alle gemeenten is onvoldoende duidelijk op welke wijze ouders betrokken worden bij de aanpak van hun 

overlastgevende kind. In het advies van Beke (2006) wordt aangegeven dat ouders vaak niet op de hoogte zijn 

van het gedrag van hun kinderen en om die reden geïnformeerd en betrokken moeten worden. Een deel van 

de onderzoeksresultaten laat zien dat een groot deel van de overlastgevende jeugd opgroeit in een gezin 

waarbij sprake is van meervoudige complexe problematiek. Dit kan voor de onderzochte gemeenten een 

argument zijn om ouders (het gezinssysteem) bij de aanpak te betrekken.  

Bij dit onderzoek is de expliciete vraag naar ouderbetrokkenheid niet meegenomen en wordt om die reden ook 

niet verder uitgewerkt. Voor verder onderzoek is dit wel een interessant thema dat aansluit bij de wens van de 

overheid om meer systeemgericht te werken bij de aanpak van probleemjeugd. 

In aanbeveling 7 wordt aandacht besteed aan deze afstemming. 

Dit is ook verwerkt in Stap 4 en 5 van de leidraad waarbij de lokale netwerken en 

signaleringssystemen in kaart worden gebracht. 

In aanbeveling 8 wordt geadviseerd om de resultaten inzichtelijk te maken voor alle 

betrokkenen.  

In Stap 8 van de leidraad wordt kort aandacht geschonken aan het belang van communicatie 

bij de individuele aanpak van overlastgevende jeugd.  

 



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

4. DE IMPLEMENTATIE VAN DE INDIVIDUELE AANPAK VAN OVERLASTGEVENDE JEUGD 

Op basis van het onderzoek wordt duidelijk dat het van belang is dat gemeenten de individuele aanpak van 

overlastgevende jeugd vastleggen in het verlengde van bestaand beleid en in het kader van de gehele aanpak 

van overlastgevende jeugd. In figuur 11 staat weergegeven op welke wijze de aanpak ingebed kan worden. 

Het is van belang om met de aanpak aan te sluiten bij bestaande structuren en te bepalen met welk doel een 

aanpak wordt opgezet. 

4.1 AANBEVELINGEN OP BASIS VAN HET ONDERZOEK 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

1. Voer als gemeente regie bij het ontwikkelen- en aansturen van de individuele aanpak in het verlengde van 

de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen door het opstellen en vaststellen van een plan op basis van 

de aanbevolen sporen (Beke, 2010) en werk ook de individuele aanpak uit. 

 

2. Bepaal welke partners, gemeentelijk en werkveld (vrijwillig en justitieel jeugdkader), betrokken moeten 

zijn bij de aanpak. Stel vast op welke niveau betrokkenheid wenselijk en noodzakelijk is en leg dit vast in 

een werkstructuur (Berenschot, 2006). 

 

3. Beleg de verantwoordelijkheden voor het netwerk in een duidelijke structuur op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau. Zorg dat voor elk niveau taken, verantwoordelijkheden en mandaat worden 

vastgelegd (Steketee, 2007). 

 

4. Beleg de operationele aansturing bij de daartoe aangewezen professionals en netwerken in het veld. Stel 

voor de aansturing, monitoring en evaluatie van de aanpak een professional aan die eindverantwoordelijk 

is en de rol van procesregisseur vervult (Steketee, 2007). 

 

5. Stel voor het operationele niveau een uitvoeringsplan op waarin op basis van een procesmodel wordt 

aangegeven op welke wijze een netwerk voor de casuïstiek bespreking wordt opgezet als er nog geen 

netwerk is waar bij kan worden aangesloten (van Delden, 2009).  Besteed bij het uitvoeringsplan aandacht 

aan de doelstelling en formuleer deze in een lange termijnvisie en korte termijn doelen (van Gurp, 2008). 

 

6. Leg de operationele werkwijze vast in een protocol of draaiboek waarin de hele structuur van de 

individuele aanpak van overlastgevende jeugd wordt beschreven. Beschrijf hierbij concreet de vorm van 

het overleg, het doel van het overleg en de werkprocessen. Besteed aandacht aan de betrokkenheid, rol en 

verantwoordelijkheid van de partners vanuit de eigen kerntaak. Zorg voor een centrale aansturing van het 

overleg door een eindverantwoordelijk professional (van der Aa, Beemer, van Roost, de Ruigh & Twist, 

2002). 

 

7. Leg een verbinding met structuren en instrumenten voor het signaleren van risicojongeren met als doel 

het voorkomen van een overlap in bemoeienis en afstemming van zorg (Hermanns, 2005). 

 

8. Maak de resultaten van de aanpak inzichtelijk voor bestuurders en burgers, sluit met maatregelen naar 

aanleiding van eventuele calamiteiten rond overlastgevende jeugd, aan bij de bestaande werkwijze en 

structuur (van Gurp, 2008). 
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4.2 IMPLEMENTEREN EN BORGEN 

De aanpak dient een aanpak op maat te zijn, afgestemd op de lokale situatie. Het verdient de aanbeveling om 

daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande structuur en de lokale partners nauw te betrekken bij de 

voorbereidingen en uitvoering van de aanpak. Op deze wijze kan aangehaakt worden bij bestaande structuren 

en wordt vanaf de start aandacht besteed aan draagvlak bij de lokale uitvoerende partijen (van Delden, 2009). 

De uitvoerende partijen blijven betrokken wanneer zij in de structuur een plek krijgen die past bij de rol die zij 

hebben in de aanpak  (de Kuiper, 2009). De meest essentiële partners maken deel uit van het tactische overleg 

en blijven op deze wijze betrokken bij de beleidsontwikkeling van de individuele aanpak van overlastgevende 

jeugd.   

De implementatie en borging van de werkwijze wordt deels gerealiseerd door beleid voor de individuele 

aanpak van overlastgevende jeugd vast te laten stellen door het College van burgemeester en wethouders en 

zorg te dragen voor bestuurlijke inbedding bij de uitvoerende partners (van Gurp, 2008).  

Het opzetten van een beleidscyclus waarbij plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen op strategisch, tactisch 

en operationeel niveau worden doorlopen en in de lijn worden gerapporteerd zorgt voor verankering 

(Hardjono, 2006). 

4.3 CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE & BELEID 

In figuur 10 wordt 

een voorstel gedaan 

voor de 

sturingsstructuur bij 

de individuele 

aanpak van 

overlastgevende 

jeugd. Het is 

gebaseerd op de 

werkwijzen die 

gehanteerd worden 

door de 

onderzochte 

gemeenten en sluit 

aan bij de 

aanbevelingen die 

door het ministerie 

gedaan worden voor 

de opzet van een 

aanpak van 

problematische 

jeugdgroepen 

(ministerie van 

Binnenlandse Zaken 

en 

Koninkrijksrelaties, 

2010). 

Managementoverleg Jeugd & Veiligheid 
(tactisch) 

 

 

Bestuurlijk overleg 
Jeugd & Veiligheid 

(Strategisch) 

Casuïstiek netwerk individuele aanpak 
overlastgevende jeugd: 

(operationeel) 

 Stedelijk 

 Gebied 

 Wijk 

Veiligheidshuis  

 JCJ afdoeningsoverleg  

 Veelplegersoverleg  

 Coördinatie nazorg  

 Overleg huiselijk geweld  

 

Burgemeester, wethouder Jeugd en 

ambtelijk projectleider aanpak 

overlastgevende jeugd 

Ambtenaren jeugd, 

veiligheid en wijken, 

managers overige partners 

operationeel overleg. 

Procesregisseur individuele aanpak  

 

Procesregisseur of netwerkcoördinator: 
 Politie  

 Jeugd/welzijnswerk 

 Onderwijs of leerplicht  

 Maatschappelijk werk  

 Arbeidstoeleiding & overig 
 

 

Verantwoordelijk voor 

coördinatie van individuele 

aanpak in vrijwillig kader 

Figuur 11: Voorstel sturingsstructuur individuele aanpak overlastgevende jeugd. 
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Op strategisch en tactisch niveau kunnen ook de groeps- en domeingericht aanpak geagendeerd worden. In dit 

model is alleen de individuele aanpak verder uitgewerkt en vertaald naar het operationele niveau.    

Het model legt verbanden tussen de betrokken gemeentelijke beleidsafdelingen en verbindt deze op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau met de uitvoering.  

Op operationeel niveau kan met deze structuur aangesloten worden bij de lokale situatie wanneer deze 

voorziet in een casuïstiek netwerkoverleg waarin ook de overlastgevende jeugd kan worden besproken. Is dit 

niet het geval dan zal er een dergelijk netwerk moeten worden opgezet met de partners waarmee 

samenwerking noodzakelijk of gewenst is. 

Voor de inbedding in beleid is een voorstel gedaan in de vorm van het model in figuur 11. Het betreft hier de 

inbedding in gemeentelijk beleid op  basis van de lokale situatie.  

Bij de 1
e
 variant wordt uitgegaan van het opzetten van een nieuw netwerk voor de individuele aanpak van 

overlastgevende jeugd waarbij rekening gehouden moet worden met de processturing.  

De 2
e
 variant gaat uit van aansluiting bij een bestaande structuur, in navolging van het werkmodel van de 

onderzochte gemeenten kan dat de structuur van een wijknetwerk of ZAT zijn. Bij dit model zal rekening 

gehouden moeten worden met het feit dat doelen van de netwerken kritisch bekeken en herzien moeten 

worden en is het van belang om te bepalen of de juiste partners vertegenwoordigd zijn. 

De 3
e
 variant is gebaseerd op de aanname dat met de landelijke beleidskaders, wet- en regelgeving van de 

overheid, er voldoende voorzieningen zijn en structuur is voor de individuele aanpak van overlastgevende 

jeugd. In de lokale variant van de Verwijsindex risicojongeren zijn de meldingscriteria zo opgesteld dat ook 

individuele overlastgevende jongeren in beeld komen. Voorwaarde daarbij is dat ook partners als jongerenwerk 

en politie melden in het systeem en een procescontroller toeziet op naleving van de afspraken over 

zorgopvolging. Het CJG kan vanuit de rol als ‘zorgcoördinator’ zorgen voor de toeleiding naar de juiste 

interventies. Op basis van de ervaringen met de Verwijsindex en CJG ontwikkeling wordt niet verwacht dat 

deze variant een reële actuele oplossing biedt.   

 

Figuur 13 
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Kader jeugdbeleid 

Preventief uitgangspunt: 
Voorkomen van uitval van jongeren met als gevolg maatschappelijk marginaliseren. 
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Resultaat of effect: 
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 Figuur 12: Voorstel inbedding individuele aanpak overlastgevende jeugd in lokaal beleid. 
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5. EVALUATIE EN REFLECTIE 

Dit onderdeel beschrijft het proces van tot stand komen van het onderzoek en reflecteert op het uiteindelijke 

product in de vorm van het onderzoeksverslag. 

5.1 PROCESEVALUATIE 

5.1.1 ONDERZOEK 

Het onderzoek is uitgevoerd als zelfstandig ondernemer met een mogelijke beleidsvraag van gemeenten als 

potentieel opdrachtgever als uitgangspunt. Deze context heeft als effect gehad dat er geen kader was in de 

vorm van een sturende of vragende organisatie als opdrachtgever. Om deze reden zijn twee professionals op 

het gebied van Jeugd & Veiligheid betrokken geweest bij het proces door de resultaten en bevindingen mee te 

lezen en deze van feedback te voorzien.  Zij hebben hiermee, op grond van hun specifieke expertise, een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de het onderzoeksproces en dit verslag. 

Het onderzoeksproces is anders verlopen dan op grond van het eerste onderzoeksvoorstel werd verwacht. Bij 

aanvang was er het voornemen om het onderzoek te richten op een specifieke groep gemeenten uit een 

veiligheidssamenwerkingsverband. Omdat een deel van deze gemeenten niet in staat- of bereid bleek mee te 

werken is gezocht naar een andere definitie van de onderzoeksgroep en naar gemeenten die een belangrijke 

bijdrage zouden kunnen leveren aan de onderzoeksresultaten. Leidend daarbij is geweest de wens om het 

onderzoek te richten op gemeenten van rond de 150.000 inwoners met een sterk verstedelijkte structuur. Deze 

keus kwam voort uit het feit dat op basis van onderzoek (Beke, 2010) is gebleken dat bij deze gemeenten de 

overlast door jeugd relatief groot is en dit een belangrijk uitvoeringsvraagstuk oplevert. 

Het medewerking verkrijgen van deze gemeenten heeft veel tijd gekost, dat geldt ook voor het verzamelen van 

essentiële informatie. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van de bestuursinformatiesystemen van gemeenten 

waarop in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur veel documentatie te vinden is. Op basis van de 

gesprekken is duidelijk geworden dat de professionals die belast zijn met de aanpak van overlastgevende jeugd 

daar veel tijd aan kwijt zijn en deze taak vaak combineren met andere werkzaamheden. Dat heeft het 

verzamelen van de onderzoeksgegevens bemoeilijkt. Om deze reden is ervoor gekozen om eerst aan de hand 

van bestaande beleidsdocumenten de onderzoeksvragen en deelvragen te beantwoorden. Aan de hand van 

deze gegevens is een concept onderzoeksverslag opgesteld dat voorafgaand aan het interview aan de 

betreffende professional ter informatie is toegestuurd met een overzicht van de openstaande vragen. Deze 

vragen zijn in de interviews aan de orde gesteld en vervolgens van een antwoord voorzien waar dat mogelijk 

bleek. Tot slot is het eindverslag voorgelegd met het verzoek om een akkoord. Dat akkoord is van alle 

gemeenten ontvangen.  

Bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens bleek het van belang om deze in een juist lokaal kader te 

plaatsen. Daarvoor was het belangrijk de beleidskaders jeugd- en veiligheid in beeld te brengen voor een 

compleet inzicht in de lokale situatie. Dit doel was niet verwerkt in de onderzoeksvragen. Om die reden is 

ervoor gekozen dit in een inleiding op de onderzoeksresultaten te doen aan de hand van een aantal 

hoofdthema’s.  
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5.1.2 PRODUCT 

Het product is in de vorm van een leidraad ontwikkeld in het verlengde van eerder uitgevoerde opdrachten 

voor drie gemeenten. Voor deze gemeenten is in de periode van 2007 tot en met 2009 een individuele aanpak 

voor overlastgevende jeugd uitgewerkt en in twee gevallen ook geïmplementeerd. De documenten en 

ervaringen zijn vertaald naar een leidraad die ingezet kan worden door gemeenten die de aanpak voor 

individuele jeugd willen invoeren of actualiseren. 

Het feit dat praktijkervaringen van- en bij andere gemeenten meegenomen zijn in het product betekent dat 

een aantal belangrijke succesfactoren en risico’s zijn verwerkt in de opzet. Op basis hiervan mag verwacht 

worden dat met het product een kwaliteitsslag gemaakt kan worden ten opzichte van bestaande werkwijzen.  

5.2 PRODUCTEVALUATIE 

5.2.1 ONDERZOEK 

Het onderzoeksrapport geeft een beeld van de individuele aanpak van overlastgevende jeugd in drie 

gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat elke gemeente op een heel eigen wijze vorm geeft aan deze aanpak. 

De opbrengst van het onderzoek is om die reden niet te veralgemeniseren naar alle vergelijkbare gemeenten. 

Aangenomen mag worden dat er veel variatie is in de wijze waarop vergelijkbare gemeenten deze aanpak 

opgezet hebben.  

De studie levert een bijdrage aan wat ‘good practices’ zijn en welke keuzes er gemaakt kunnen worden als het 

gaat om de individuele aanpak van overlastgevende jeugd. In dat opzicht sluiten de resultaten aan bij de 

oproep van adviesbureau Beke om per gemeente een aanpak op maat te ontwikkelen (Beke, 2010). Ook 

bevestigt dit beeld het advies van de RMO om de lokaal een analyse van de situatie te maken en daar de 

aanpak op af te stemmen (RMO, 2008).  

5.2.2 PRODUCT 

Over de toegevoegde waarde van de leidraad zijn nog geen uitspraken te doen. Het is met tussenkomst van 

Adviesbureau Beke aangeleverd als bijdrage aan de site die door het ministerie is opgezet: 

www.jeugdenveiligheid.nl.  

De leidraad sluit wat betreft structuur en vorm aan bij de recent ontwikkelde handleiding voor gemeenten bij 

de aanpak van overlastgevende jeugd (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010). 

Voor de leidraad is gebruik gemaakt van de theoretische kaders van het onderzoek, daarmee is een verbinding 

gelegd tussen de praktijkvraag en de op basis van ervaring ontwikkelde werkwijze. Dit houdt in dat er niet 

alleen een werkwijze is opgenomen maar ook verklaard wordt waarom voor deze werkwijze gekozen is en wat 

daarmee beoogd wordt als het gaat om structuur, proces en resultaat van een individuele aanpak.  

5.3 VERVOLG 

De belangrijkste vragen die na het onderzoek niet beantwoord zijn betreffen die over het pedagogisch kader 

voor de aanpak van individuele jeugd. Het kader is vaak een ‘veiligheidskader’ met als doel het voorkomen- 

over terugdringen van overlast. Dit kader wordt voornamelijk gestuurd door ervaringen en waarnemingen van 

‘anderen’ dan de jongeren zelf.  

http://www.jeugdenveiligheid.nl/
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De vraag is vanuit welk perspectief jongeren deel uitmaken van een overlastgevende groep en wat stuurt op 

deze keuze, als er al sprake is van een keuze.  

De RMO geeft aan dat het rondhangen en antisociaal gedrag door de jeugd zelf ervaren wordt als een vorm van 

sociaal gedrag (RMO,2008). Dit zal voor een deel van de groep overlastgevende jeugd zo zijn maar zeker niet 

gelden voor elke jongere in een jeugdgroep op straat. 

Vragen naar de individuele redenen van jongeren om deel uit te maken van overlastgevende groepen op straat 

en zoeken naar alternatieven kan bijdragen aan antwoorden en oplossingen die minder voor de hand liggen 

maar beter aansluiten bij individuele behoeften. Door deze bevindingen te verwerken in de individuele aanpak 

van overlastgevende jeugd is de kans op een positief effect groter. 

Wanneer ook inhoud wordt gegeven aan het pedagogisch perspectief bij de individuele aanpak van 

overlastgevende jeugd komen thema’s als ouderbetrokkenheid en effectieve interventies meer aan bod. 

Daarmee ontstaat ook een helder beeld van wat nodig is, aan middelen en mensen, om de beoogde 

pedagogische resultaten te bereiken. Het verminderen van overlast kan dan een resultaat of effect zijn.  



 

 

68 

 

6. SAMENVATTING 

De aanpak van overlastgevende jeugd is een thema dat volop aandacht krijgt en hoog op de beleidsagenda van 

veel gemeenten staat. Bij het ontwikkelen en opzetten van een aanpak van deze problematiek kan gebruik 

gemaakt worden van de richtlijnen van de overheid. Op basis van onderzoek wordt geadviseerd om de aanpak 

zoveel mogelijk af te stemmen op de lokale situatie en deze vooraf goed in kaart te brengen. 

Voor de analyse van jeugdoverlast is door Adviesgroep Beke een methodische werkwijze ontwikkeld (Beke, 

2006). Deze werkwijze labelt groepen jongeren en geeft kaders voor een aanpak op basis van drie sporen: de 

groep, het domein en het individu. Uit aanvullende observaties is duidelijk geworden dat jongeren uit 

hinderlijke en overlastgevende groepen een relatief gunstig maatschappelijk perspectief hebben. Dat geldt niet 

voor jongeren in criminele groepen. 

De overheid ontwikkelt, met betrokkenheid van professionals in het land, een masterplan voor de aanpak van 

jeugdoverlast (Adviesgroep Beke, 2010) en ondersteunt de aanpak met een handreiking, regionale 

intervisiebijeenkomsten en een website www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl. Gemeenten hebben een regierol 

bij deze aanpak en zijn verantwoordelijk voor het bieden van een sluitende preventieve zorgstructuur voor 

jeugd. Een deel van de ondersteuning voor individuele overlastgevende jongeren kan vanuit het Centrum voor 

Jeugd en Gezin gerealiseerd worden. Ook de Verwijsindex risicojongeren kan een rol spelen bij de aanpak. 

Bij de individuele aanpak van overlastgevende jeugd zijn veel partijen betrokken, het voeren van ketenregie op 

de samenwerking tussen deze partijen is een rol van de gemeente. Het sturen moet afgestemd worden op de 

aanleiding en het doel van de keten. Hier kan vorm aan gegeven worden op basis van een model voor 

ketenregie waarbij sturen, signaleren, screenen, interveniëren en behandelen belangrijke processen zijn. Het 

evalueren en borgen van de werkwijze is van belang voor het resultaat (Steketee, 2007). 

Bij de individuele aanpak van overlastgevende jeugd wordt op alle niveaus samengewerkt door partijen uit een 

netwerk. In een dergelijk netwerk zijn de volgende basiselementen van belang om tot resultaten te komen: 

doelstelling, primaire functies, interne organisatie, bestuurlijke inbedding en communicatie en informatie-

uitwisseling  (van Gurp, 2008). Het proces van samenwerking is van invloed op de resultaten (van Delden, 

2009).  

Het onderzoek is uitgevoerd met als doel het in kaart brengen van de wijze waarop gemeenten vorm geven aan 

de individuele aanpak binnen de aanpak van problematische jeugdgroepen en, waar mogelijk, het inzichtelijk 

maken van de resultaten van deze werkwijzen.  

Bestaande wet- en regelgeving, de actuele ontwikkelingen, het landelijk beleid, de lokale beleidskaders en 

pedagogische visies zijn gehanteerd als uitgangspunten voor het onderzoek.  

Voor de gemeente Arnhem, Nijmegen en Amersfoort is in de vorm van een casestudy in beeld gebracht op 

welke wijze zij  de individuele aanpak van overlastgevende jeugd hebben opgezet. Alle drie de gemeenten 

hebben omstreeks 150.000 inwoners waarvan tussen de 20 en 35% onder de 25 jaar, zijn (zeer) sterk 

verstedelijkt en hebben de aanpak van overlast door jeugd als speerpunt in het beleid opgenomen. 

Door middel van documentanalyse en interviews zijn de gegevens per gemeente verzameld en in verband 

gebracht met het theoretische kader. Op basis de gegevens is een aantal conclusies getrokken: 

 de shortlist wordt door alle gemeenten gehanteerd als uitgangspunt voor de aanpak; 

 niet alle gemeenten hebben de individuele jeugd vastgelegd en vastgesteld; 

 bij de aanpak zijn de beleidsafdelingen jeugd, veiligheid en wijken betrokken; 

http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/
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 de operationele aanpak is bij alle gemeenten belegd bij netwerken; 

 er is bij de gemeenten nauwelijks een link met risico signaleringssystemen en de Verwijsindex 

risicojongeren; 

 de specifieke doelstellingen van het netwerk zijn bij één case duidelijk omschreven; 

 in alle gevallen zijn politie, jeugd(welzijns)werk, jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk en 

school betrokken; 

 er wordt niet, of alleen intern en vertrouwelijk, gerapporteerd over de resultaten; 

 als belangrijkste procesresultaat wordt een betere (toekomstige) samenwerking genoemd; 

 specifieke uitspraken over de resultaten van de aanpak kunnen nog door geen van de 

gemeenten gedaan worden. 

Op basis van de resultaten wordt duidelijk dat het hanteren van de shortlistmethodiek bijdraagt aan een 

eenduidige werkwijze bij het inventariseren en in beeld brengen van groepen overlastgevende jeugd. Het 

professionaliseren van betrokken medewerkers is nog een aandachtspunt. De gemeentelijke bestuurlijke 

inbedding van de aanpak kan ook verbeterd worden, met name het rapporteren over de voortgang en 

resultaten is een aandachtspunt.  

Ook is het van belang dat gekeken wordt naar de samenhang van alle structuren en voorzieningen binnen de 

jeugdketen. Het versterken van de functies en afstemmen van de taken is daarbij een belangrijk 

aandachtspunt.  

De rol van de ouders bij een aanpak van overlastgevende jeugd is in veel gemeenten minimaal. Dit wordt wel 

aanbevolen (Beke, 2010) en biedt mogelijkheden om het aanbod effectiever in te zetten of beter aan te laten 

sluiten bij de vraag. Op basis van de conclusie dat er bij overlastgevende jeugd vaker sprake is van 

problematische gezinssituaties benadrukt het belang van ouderbetrokkenheid. 

Het beschrijven en vaststellen van- en rapporteren over de resultaten van de individuele aanpak van 

overlastgevende jeugd is ook een aandachtspunt. Op deze wijze wordt duidelijk wat gemeenten doen en welke 

resultaten daarvan verwacht mogen worden.  

Aan de hand van de onderzoeksresultaten en discussiepunten zijn de volgende aanbevelingen voor gemeenten 

geformuleerd: 

 voer regie op de driesporen aanpak van overlastgevende jeugd  en stel deze vast; 

 zorg voor een goede structuur op strategisch, tactisch en operationeel niveau met het juiste mandaat; 

 breng de operationele aanpak onder bij een bestaand of nieuw netwerk,  met helderheid over het 

doel, de structuur en de werkwijze met een sturende en eindverantwoordelijke professional ; 

 maak de resultaten van het netwerk en de aanpak inzichtelijk en toegankelijk voor betrokkenen en 

belanghebbenden. 

Tot slot wordt een voorstel gedaan voor de inbedding in beleid en de structuur bij de realisatie van de 

individuele aanpak van overlastgevende jeugd. Dit wordt uitgewerkt in een leidraad die door gemeenten  

gehanteerd kan worden. 
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BIJLAGE 1: LEIDRAAD INDIVIDUELE AANPAK OVERLASTGEVENDE JEUGD 
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JEUGDOVERLAST 

INLEIDEND 

Met de landelijke inventarisatie van jeugdgroepen en de wensen vanuit het ministerie van Justitie als het gaat 

om Veiligheidsbeleid is voor veel gemeenten het nadenken over een gestructureerde aanpak van 

overlastgevende jeugd, het herzien of evalueren daarvan, hoog op de agenda komen te staan. 

Deze leidraad kan een bijdrage leveren aan de uitwerking van één van de drie sporen bij de aanpak van 

overlastgevende jeugd: de individuele of persoonsgerichte aanpak. 

ORIENTATIE OP JEUGDOVERLAST 

ONDERZOEK 

In 2008 heeft de regering de Raad Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) gevraagd onderzoek te doen naar het 

fenomeen jeugdoverlast en aanbevelingen te formuleren als het gaat om de aanpak. Dit onderzoek heeft de 

volgende aanbevelingen opgeleverd: 

5. Geef jongeren ruimte om te flaneren én stel grenzen aan onacceptabel gedrag.  

6. Toon wellevendheid naar de andere actoren én kom op voor het eigen belang.  

7. Zorg dat jongeren participeren én voorkom dat zij in het geheel geen vrijheid hebben.  

8. Straf jongeren als zij zich misdragen én geef hen steun. 

Daarnaast wordt geadviseerd om beleid niet te baseren op incidenten maar op een grondige analyse van de 
lokale situatie waarin een balans moet worden gezocht tussen correctie én ondersteuning, een harde en een 
zachte aanpak (RMO, 2008). 

METHODISCHE INVENTARISATIE 

Om meer zicht te krijgen op dit overlastgevende gedrag 

van jongeren in groepsverband en de wijze waarop 

deze jeugdgroepen zich ontwikkelen heeft 

adviesbureau Beke onderzoek gedaan naar 

jeugdcriminaliteit en bendevorming. Op basis van dit 

onderzoek zijn zij gekomen tot een methodiek om 

overlastgevende groepen op straat in kaart te brengen, 

de shortlistmethodiek (Beke, 2006). Dit betreft een 

simpele vragenlijst aan de hand waarvan wijkagenten 

snel een scan kunnen maken van de jeugdgroepen in 

hun wijk en deze kunnen labelen. De methodiek maakt 

daarbij gebruik van kennis over: 

 groepsdynamische processen; 

 hiërarchie in de groep; 

 stabiliteit van de groep; 

 werven van groepsleden; 

 besluitvorming binnen de groep; 

 

Om de zachte en harde aanpak te 

combineren is het van belang om de 

aanpak van overlastgevende 

jongeren te koppelen aan het jeugd- 

en veiligheidsbeleid. Hierdoor kan 

een samenhangende aanpak 

ontwikkeld worden waarbij aan het 

ruimte geven en grenzen stellen 

tegemoet wordt gekomen. Een 

helder (pedagogisch) uitgangspunt is 

daarbij onmisbaar! 
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 de rol van criminaliteit in de groep. 

Op basis van deze informatie kan worden bepaald welk label de groep krijgt en op welke wijze het best kan 

worden geïntervenieerd (als dat noodzakelijk is). De methodiek maakt een onderscheid tussen drie 

verschillende typen jeugdgroepen, het onderscheid komt voort uit het feit dat er sprake is van oplopend 

probleemgedrag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIEF OVERLASTGEVENDE JEUGD  

Als het gaat om de invloed en gevolgen van het deel uitmaken van een jeugdgroep voor de individuele 

groepsleden, worden op basis van de ervaringen met onderzoek naar jeugdgroepen een aantal interessante 

conclusies getrokken: 

 Jongeren uit een hinderlijke of overlastgevende groep hebben over het algemeen een gunstig 

maatschappelijk perspectief, voor jongeren uit criminele groepen geldt dit niet. 

 Voor jongeren uit een hinderlijke of overlastgevende groep is antisociaal gedrag een sociale activiteit.  

 

Hinderlijke groepen: 

Jongeren die in de buurt rondhangen, af en toe luidruchtig 

zijn maar zich niet veel aantrekken van de omgeving. 

Wanneer er sprake is van een uit de hand gelopen situatie 

berust dit vaak op toeval en keert te rust snel weer terug. Zij 

maken zich incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. De 

jongeren in de groep hebben over het algemeen nog respect 

van autoriteit en zijn aanspreekbaar. 

Overlastgevende groepen: 

De groepen zijn vaak nadrukkelijker aanwezig en houden 

zich ook regelmatig bezig met het provoceren en lastig vallen 

van omstanders. Er is regelmatig sprake van vernielingen en 

zij trekken zich weinig aan van de omgeving. Ze houden zich 

bezig met lichte vormen van criminaliteit die doelbewust 

gepleegd worden en waarbij ze ervoor zorgen niet betrapt te 

worden. Zij zijn minder goed te corrigeren en laten zich niet 

makkelijk aanspreken op hun gedrag. 

Criminele groepen: 

Deze groepen bestaan (geheel of gedeeltelijk) uit jongeren 

die zich bezig houden met criminele activiteiten. Met het 

plegen van criminele activiteiten wordt geld verdiend, er is 

sprake van ernstige feiten. Daarbij wordt ook geweld 

gebruikt door de groep. 
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 Voor jongeren uit hinderlijke 

en overlastgevende groepen 

vormt de jeugdgroep de 

belangrijkste plek waar zij hun 

vrije tijd doorbrengen en 

ontspannen. Voor jongeren 

uit criminele groepen is de 

groep een middel in de vorm 

van een netwerk voor de 

criminele activiteiten. 

Uit onderzoek blijkt dat, wanneer niet 

wordt ingegrepen, er een kans bestaat 

dat jeugdgroepen zich ontwikkelen tot 

criminele groepen. Ook is de kans op 

het elkaar negatief beïnvloeden van 

jongeren in een jeugdgroep groot 

waardoor gedrag snel kan escaleren.  

(de Jong, 2007). 

Aan de hand van deze bevindingen wordt duidelijk dat er sprake is van een tweedeling: de hinderlijke en 

overlastgevende groepen enerzijds waarbij sprake is van een relatief positief perspectief en de criminele 

groepen anderzijds waarbij perspectief buiten de groep niet van betekenis lijkt te zijn. 

DE AANPAK VAN OVERLASTGEVENDE JEUGD 

Wanneer de lokale situatie aan de hand van de shortlistmethodiek in kaart is gebracht, is het van belang dat 

bepaald wordt of er een aanpak nodig is en waar deze zich op gaat richten. Niet elke groep hoeft aangepakt te 

worden. Het is van belang om bij de kaders van de groepsaanpak criteria te formuleren die een onderbouwing 

bieden voor de keuzes.  

Op basis van de rapportage is het aan gemeenten om in de lokale driehoek
14

 te bepalen welke groepen zij 

willen aanpakken. Voor de coördinatie van deze aanpak is een regisseur nodig, de gemeente is 

verantwoordelijk voor het realiseren van deze functie. 

Na het prioriteren van de groepen wordt de ‘harde’ informatie van de politie verkregen uit de shortlist 

aangevuld met de ‘zachte’ informatie van andere partijen. Daarbij speelt vooral het jongerenwerk een 

belangrijke rol. Het gedeelde beeld van de groep vormt het uitgangspunt voor het op te stellen plan van 

aanpak voor de groep.  

Bij deze aanpak wordt een onderscheid gemaakt tussen een drietal sporen: 

 groepsgerichte aanpak; 

 domeingerichte aanpak; 

 individuele/persoonsgericht aanpak (of gezinsaanpak). 

 

                                                                 
14 Bestaat uit gemeente, Openbaar Ministerie en politie. 

 

Het is van belang om een verschil te maken in de aanpak 

van de drie groepen, enerzijds vanwege het verschil in 

perspectief anderzijds om de signaalfunctie naar de 

jongeren in de groepen. De hinderlijke en 

overlastgevende groepen vallen in de categorie waarbij 

grenzen gesteld moeten worden naast het bieden van 

ondersteuning en kansen. Deels kan dit met de groep als 

geheel gedaan worden door de inzet van verschillende 

programma’s.  Deels zal dit ook moeten gebeuren door 

een individuele aanpak op maat. Voor elke jongere kan er 

immers een andere reden zijn om veel tijd op straat door 

te brengen. 
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UITGANGSPUNTEN VOOR DE AANPAK 

Op basis van een globale veldverkenning bij drie verstedelijkte 150.000+ gemeenten met tussen de 20 en 35% 

jeugd zijn een aantal aanbevelingen gedaan die een kader kunnen bieden bij het opzetten van een individuele 

aanpak van overlastgevende jeugd: 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn voor de doorvoering van deze verandering de volgende 

aanbevelingen geformuleerd: 

1. Voer als gemeente regie bij het ontwikkelen- en aansturen van de individuele aanpak in het verlengde van 

de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen door het opstellen en vaststellen van een plan op basis van 

de aanbevolen sporen (Beke, 2010) en werk ook de individuele aanpak uit. 

 

2. Bepaal welke partners, gemeentelijk en werkveld (vrijwillig en justitieel jeugdkader), betrokken moeten 

zijn bij de aanpak. Stel vast op welke niveau betrokkenheid wenselijk en noodzakelijk is en leg dit vast in 

een werkstructuur (Berenschot, 2006). 

 

3. Beleg de verantwoordelijkheden voor het netwerk in een duidelijke structuur op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau. Zorg dat voor elk niveau taken, verantwoordelijkheden en mandaat worden 

vastgelegd (Steketee, 2007). 

 

4. Beleg de operationele aansturing bij de daartoe aangewezen professionals en netwerken in het veld. Stel 

voor de aansturing, monitoring en evaluatie van de aanpak een professional aan die eindverantwoordelijk 

is en de rol van procesregisseur vervult (Steketee, 2007). 

 

5. Stel voor het operationele niveau een uitvoeringsplan op waarin op basis van een procesmodel wordt 

aangegeven op welke wijze een netwerk voor de casuïstiek bespreking wordt opgezet als er nog geen 

netwerk is waar bij kan worden aangesloten (van Delden, 2009).  Besteed bij het uitvoeringsplan aandacht 

aan de doelstelling en formuleer deze in een lange termijnvisie en korte termijn doelen (van Gurp, 2008). 

 

6. Leg de operationele werkwijze vast in een protocol of draaiboek waarin de hele structuur van de 

individuele aanpak van overlastgevende jeugd wordt beschreven. Beschrijf hierbij concreet de vorm van 

het overleg, het doel van het overleg en de werkprocessen. Besteed aandacht aan de betrokkenheid, rol en 

verantwoordelijkheid van de partners vanuit de eigen kerntaak. Zorg voor een centrale aansturing van het 

overleg door een eindverantwoordelijk professional (van der Aa, Beemer, van Roost, de Ruigh & Twist, 

2002). 

 

7. Leg een verbinding met structuren en instrumenten voor het signaleren van risicojongeren met als doel 

het voorkomen van een overlap in bemoeienis en afstemming van zorg (Hermanns, 2005). 

 

8. Maak de resultaten van de aanpak inzichtelijk voor bestuurders en burgers, sluit met maatregelen naar 

aanleiding van eventuele calamiteiten rond overlastgevende jeugd, aan bij de bestaande werkwijze en 

structuur (van Gurp, 2008). 

Dit document richt zich op de uitwerking van de individuele/persoonsgerichte of gezinsaanpak.  

Voor de uitwerking wordt een stappenplan gehanteerd dat doorlopen kan worden bij de uitwerking van de 

aanpak. Afhankelijk van de lokale situatie kan het plan sneller doorlopen worden dan aangegeven is of kan het 

noodzakelijk zijn aan bepaalde stappen meer aandacht te schenken. 
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STAP 1: PLANNEN BESPREKEN MET NETWERKPARTNERS 

 

VOORAF 

 

Het invoeren van een individuele aanpak van overlastgevende jeugd heeft gevolgen voor de zorgstructuur van 

het jeugdbeleid en de partners die daarbij betrokken zijn. Vooraf is het van belang om in kaart te brengen of er 

aanleiding is voor een dergelijke aanpak en op welk niveau deze aanleiding van belang is. Daarbij moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen het strategische, tactische en operationele niveau. Afhankelijk van het 

niveau waarop de noodzaak ervaren wordt kan gekeken worden naar de wijze waarop de aanpak moet worden 

opgezet en wat het doel daarvan moet zijn.  

Ook moet duidelijk worden wat er al gebeurt in het kader van de individuele aanpak van overlastgevende 

jeugd. Door deze eerste stap is het noodzakelijk om in gesprek te gaan met de netwerkpartners die als 

stakeholders bij deze aanpak beschouwd kunnen worden. 

OPZET  

 

Het in gesprek gaan kan georganiseerd worden door alle partners afzonderlijk te benaderen en uit te werken 

wat hun standpunt is maar dit kan ook in een gezamenlijke startbijeenkomst waarin het onderwerp 

geagendeerd staat.  

Het doel is in beide gevallen om beeld te krijgen van de noodzaak van een dergelijke aanpak en het peilen van 

het draagvlak. Ook is het van belang om in beeld te brengen vanuit welke rol partners betrokken zijn. Een 

stakeholdersanalyse kan daarbij behulpzaam zijn. 

STAKEHOLDERSANALYSE 

 

Een stakeholdersanalyse brengt in kaart wat het belang en de macht van partijen bij de individuele aanpak van 

overlastgevende jeugd is. Door ook toe te voegen wat het standpunt van deze partij is en waarop geinvesteerd 

moet worden kan inzichtelijk gemaakt worden welke stappen er te nemen zijn met betrekking tot de 

verschillende stakeholders.  

MODEL 

 

In het model op de volgende pagina wordt een voorstel gedaan voor de opzet van een stakeholdersanalyse. 

Het is van belang per partij de verschillende aandachtspunten zo volledig mogelijk uit te werken. 
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STAP 2: EEN PROCESREGISSEUR AANWIJZEN 

 

VOORAF 

Het opzetten van een individuele aanpak kost tijd en heeft in de eerste jaren een professional nodig die ervoor 

zorgt dat de stappen doorlopen worden en de noodzakelijke documenten worden uitgewerkt. Het is van belang 

dat deze verantwoordelijkheid bij één persoon komt te liggen die zorg kan dragen voor het leggen van 

verbindingen tussen de verschillende partijen.  

PROCESREGISSEUR 

Omdat het opzetten en implementeren van een dergelijke aanpak op verschillende niveaus plaatsvindt 

(strategisch, tactisch en operationeel) en het gaat om het uitwerken van alle stappen die noodzakelijk zijn voor 

een goed resultaat is het noodzakelijk dat er regie gevoerd wordt op het proces waarbij de resultaten zichtbaar 

worden op operationeel niveau (Steketee, 2007). 

Dit houdt in dat de procesregisseur over veel competenties moet beschikken om het proces tot een goed 

resultaat te laten leiden. Als het gaat om competenties zijn omgevingsbewustzijn, consequentheid, 

zorgvuldigheid, daadkracht, flexibiliteit, doortastendheid en taakgerichtheid van belang. 

TAAKOMSCHRIJVING  

Een heldere taakomschrijving voorkomt dat er onduidelijkheid ontstaat over de afbakening met andere 

professionals. Zeker de afstemming tussen de taken van de procesregisseur voor deze aanpak en de taken van 

de ketenmanager of ketenregisseur van het Veiligheidshuis is van belang. Dat geldt ook voor de afstemming 

met de professional die eindverantwoordelijk is voor de aansturing van het CJG en de lokale variant van de 

Verwijsindex. De wijze waarop hier invulling aan gegeven kan worden wordt uitgewerkt bij de stap voor de 

structuur van individuele aanpak. 

In een aantal gemeenten zijn de bovenstaande functies ondergebracht bij één professional. Dit zorgt voor 

samenhang maar is alleen mogelijk als dit wat betreft omvang van de werkzaamheden ook haalbaar is. Ook is 

het mogelijk alleen voor deze taak een professional aan te wijzen, nieuw of bekend en al werkzaam in het 

lokale netwerk. Uit de veldverkenning is duidelijk geworden dat draagvlak voor deze professional en 

bekendheid met het netwerk belangrijke succesfactoren zijn in de praktijk.   



 

 

82 

 

STAP 3: BESTAANDE BELEIDSKADERS IN KAART BRENGEN 

 

VOORAF 

Elke gemeente hanteert een beleidskader voor verschillende thema’s en onderwerpen. Als het gaat om de 

aanpak van overlastgevende jeugd is het van belang om aan te sluiten bij de bestaande beleidskaders. Dit 

voorkomt dat afdelingen langs elkaar heen werken of er in de uitvoering problemen ontstaan. 

BESTAANDE BELEIDSKADERS 

De belangrijkste kaders als het gaat om de aanpak van overlastgevende jeugd kunnen opgenomen zijn in: 

 het beleidskader jeugd: wat zijn de uitgangspunten en doelstellingen van beleid die 

aanknopingspunten bieden voor de individuele aanpak van overlastgevende jeugd; 

 het beleidskader veiligheid: wat ligt vast over jeugdoverlast, zijn er concrete doelen geformuleerd 

waar bij aangesloten kan worden; 

 het beleidskader voor wijken of wijkontwikkeling: zijn er wijken waarvoor specifieke doelen gesteld 

zijn die aanknopingspunten bieden. 

MODEL VOOR INVENTARISATIE 

Op de volgende pagina is een model voor de inventarisatie opgenomen. Aan de hand van dit model kan op 

hoofdpunten een inventarisatie van de belangrijkste punten gemaakt worden die een plek kunnen krijgen in de 

beschrijving van de individuele aanpak van overlastgevende jeugd. 

INBEDDEN IN BELEID 

De individuele aanpak van overlastgevende jeugd kan het best ingebed worden in bestaand beleid. Het is 

belangrijk om aansluiting te zoeken bij de bestaande lokale zorgstructuur. 

Wanneer dit beleid gericht is op het voorkomen van uitval van jongeren of bieden van alle kansen voor jeugd 

verdient het de voorkeur dat te doen in het jeugdbeleid. Het Veiligheidsbeleid kan dan een uitwerking van de 

aanpak van overlast bevatten waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de aanpak van jeugd in vrijwillig- 

en justitieel kader. Voor de eerste groep is het bieden van kansen het uitgangspunt en het voorkomen van 

overlast kan een resultaat of effect zijn. 

 

 

 

 

 

Individuele aanpak overlastgevende jeugd 
Kader jeugdbeleid 

Preventief uitgangspunt: 
Voorkomen van uitval van jongeren met als gevolg maatschappelijk marginaliseren. 

Kader Veiligheidsbeleid & wijkontwikkeling 
Resultaat of effect: 

Verminderen overlastgevend gedrag 
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STAP 4: SIGNALERINGSINTRUMENTEN IN KAART BRENGEN 

VOORAF 

Vrijwel elke gemeente kent een aantal signaleringsinstrumenten die kunnen helpen bij het in kaart brengen van 

jongeren die in verband gebracht kunnen worden met overlast. Overlast op straat is niet altijd een vorm van 

sociaal tijdverdrijf. Voor veel jongeren geldt dat zij vallen onder de risicocategorie op basis van negatieve 

omgevingsfactoren.  Het is met name voor deze groep van belang dat er bewust wordt ingezet op interventies 

en deze op elkaar afgestemd zijn.  

ONDERSTEUNENDE INFORMATIE 

Het in kaart brengen van deze instrumenten helpt verder in het proces en voorkomt overlap in 

casuïstiekbespreking en bemoeienis van meerdere professionals. Daarnaast kunnen deze systemen input 

leveren aan de individuele aanpak en bijdragen aan het zoeken van de juiste interventies. 

Het merendeel van de gemeenten werkt inmiddels met een variant van de Verwijsindex risicojongeren (VIR). 

De VIR kan een rol spelen bij de individuele aanpak van overlastgevende jongeren. Voorwaarde daarbij is dat 

ook partners als politie en jongerenwerk aangesloten zijn bij het convenant dat ten grondslag ligt aan het 

systeem en melding doen. Bij het vaststellen van de criteria voor melding door politie en jongerenwerk is het 

van belang vast te leggen op basis waarvan gemeld wordt en hoe zij betrokken zijn bij de voortgang. 

INVENTARISATIE 

Het schema op de volgende pagina kan gebruikt worden bij het in kaart brengen van de signaleringssystemen 

die gebruikt worden. De inventarisatie kan meegenomen worden bij de uitwerking van een projectplan of de 

daadwerkelijke aanpak. 
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STAP 5: INVENTARISEREN LOKALE NETWERKEN 

 

VOORAF 

Elke gemeente kent een of meerdere netwerken die zich bezig houden met jongeren. Dat zijn niet per definitie 

overlastgevende jongeren maar de netwerken kunnen met een ander doel opgericht zijn. De problematiek kan 

bestaan uit bijvoorbeeld ontwikkelingsproblematiek bij jeugd op school (ZAT) of opvoedproblemen binnen het 

gezin (buurtnetwerk). Wel bestaat er een kans dat overlastgevende jongeren al in een netwerk besproken 

worden. Met name omdat op basis van onderzoek gebleken is dat complexe gezinsproblematiek vaak de 

veroorzaker is van veel problemen met- en bij jongeren. 

AANSLUITING BIJ BESTAANDE NETWERKEN 

Het is van belang om in kaart te brengen wat het doel is van de netwerken, welke verzorgingsgebied zij 

hebben, wie er deel van uitmaken en op welke doelgroep zij zich richten. Dit maakt inzichtelijk welk netwerk 

zich op welke doelgroep en problematiek richt. Hiermee wordt duidelijk of er sprake is van een overlap in 

casuistiekbespreking. Ook kan blijken dat er casussen zijn die nergens aan bod komen maar waarvoor een 

casuïstiek netwerk wel van belang is. 

 Ook kan zijn dat de individuele aanpak belegd worden bij een bestaand netwerk waarin de samenwerking al 

gerealiseerd is en de juiste partners bij elkaar zitten. Wanneer er aangesloten kan worden bij een bestaand 

netwerk verdient dit de voorkeur. 

Is er geen netwerk waar deze aanpak onder kan worden gebracht dan is het van belang dat bekeken wordt hoe 

een nieuw netwerk moet worden opgezet, welke partners vertegenwoordigd moeten zijn en op welke wijze de 

verbinding met de overige netwerken wordt gerealiseerd. 

INVENTARISATIE 

Het model op de volgende pagina kan gebruikt worden voor het inventariseren van de bestaande netwerken. 
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STAP 6: BEPALEN VAN STRUCTUUR VOOR INDIVIDUELE AANPAK 

VOORAF 

De structuur bij de aanpak is van belang om op basis van besluiten en kaders tot resultaten te kunnen komen. 

Op hoofdlijnen gaat het om de wijze waarop de individuele aanpak is ingebed op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau. In het onderstaande schema wordt daar een basisvoorstel voor gedaan. Dit voorstel kan 

ingevuld worden aan de hand van de lokale situatie. 

STRUCTUURVOORSTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING 

Het  voorstel sluit aan bij de aanbevelingen die door het ministerie gedaan worden voor de opzet van een 

aanpak van problematische jeugdgroepen (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010).Op 

strategisch en tactisch niveau kunnen ook de groeps- en domeingericht aanpak geagendeerd worden.  

Managementoverleg Jeugd & Veiligheid 
(tactisch) 

 

 

Bestuurlijk overleg 
Jeugd & Veiligheid 

(Strategisch) 

Casuïstiek netwerk individuele aanpak 
overlastgevende jeugd: 

(operationeel) 

 Stedelijk 

 Gebied 

 Wijk 

Veiligheidshuis  

 JCJ afdoeningsoverleg  

 Veelplegersoverleg  

 Coördinatie nazorg  

 Overleg huiselijk geweld  

 

Burgemeester, wethouder Jeugd en 

ambtelijk projectleider aanpak 

overlastgevende jeugd 

Ambtenaren jeugd, 

veiligheid en wijken, 

managers overige partners 

operationeel overleg. 

Procesregisseur individuele aanpak  

 

Procesregisseur of netwerkcoördinator: 
 Politie  

 Jeugd/welzijnswerk 

 Onderwijs of leerplicht  

 Maatschappelijk werk  

 Arbeidstoeleiding & overige 

Verantwoordelijk voor 

coördinatie van individuele 

aanpak in vrijwillig kader 

Figuur 14: Voorstel voor de structuur bij de individuele aanpak 

van overlastgevende jeugd 
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In dit model is alleen de individuele aanpak verder uitgewerkt en vertaald naar het operationele niveau. 

Aandachtspunt is het juiste mandaat op tactisch en operationeel overleg om besluiten te nemen. 

VOORWAARDEN 

Binnen de geschetste structuur worden het doel van- en voorwaarden voor het netwerk vastgelegd op basis 

van de onderstaande aandachtspunten:  

1. primaire functies: signalering, beoordeling, interventie en evaluatie/bijsturing aan de hand van een 

omschreven werkwijze en heldere taken en afspraken; 

2. interne organisatie: overeenstemming tussen de deelnemende partijen over positie en taken; 

3. bestuurlijke inbedding: helderheid op niveau van bestuur of directie over interne taken en 

verantwoordelijkheden in het netwerk; 

4. communicatie en informatie-uitwisseling: een heldere werkwijze ten aanzien van communicatie intern en 

extern (van Gurp,  2008). 

 

De in figuur 1 genoemde procesregisseur individuele aanpak is verantwoordelijk voor het operationaliseren van 

de processen en kan om die reden het best aangewezen worden als penvoerder voor het beschrijven van de 

processen. Het vastleggen en formaliseren van deze processen helpt bij het bewaken van- en sturen op de 

resultaten van de aanpak. 

 

Naast het vaststellen op het bestuurlijke niveau zoals geschetst in figuur 1 is vaststelling door de uitvoerende 

partners van belang. Dit kan geregeld worden binnen het managementoverleg door het uitvoeringsplan in de 

vorm van een convenant vast te laten stellen en ondertekenen door de partners. 
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STAP 7: BEPALEN VAN DE VORM VOOR HET CASUISTIEK OVERLEG 

VOORAF 

Op operationeel niveau gaat het bij de aanpak om casuïstiekbespreking. Op dit niveau worden de jongeren 

besproken die overlast veroorzaken en waarvoor een plan van aanpak noodzakelijk is. Bespreking daarvan is 

alleen noodzakelijk als voor deze aanpak meerdere partijen nodig zijn en afstemming meer vraagt dan binnen 

regulier overleg mogelijk is. De afspraken over de instroom van casuïstiek moeten vastgelegd worden. Dat geldt 

ook voor de overige procesafspraken. In de bijlage bij deze leidraad is daarvoor een voorstel opgenomen in de 

vorm van een procesdocument. 

VORM CASUISTIEK OVERLEG 

Op hoofdlijnen zijn er drie opties voor het inrichten van het casuïstiek overleg. Deze worden in figuur 2 in beeld 

gebracht . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de 1
e
 variant wordt een heel nieuw overleg opgezet voor de bespreking van casuïstiek, hiervoor kan gekozen 

worden als er nog geen lokaal casuïstiek overleg is waar risicojeugd besproken wordt of als niet aangesloten 

kan worden bij een bestaand overleg zoals bij de 2
e
 variant wordt voorgesteld. De 3

e
 variant gaat ervan uit dat 

de afspraken voor de aanpak van overlastgevende jeugd binnen die van de Verwijsindex risicojongeren en het 

CJG geregeld zijn. Hierbij kan ook het Veiligheidshuis een rol spelen.  

UITWERKING 

Als er een keus voor de vorm gemaakt is die past bij de lokale situatie en draagvlak van de partners heeft 

kunnen de procesafspraken vastgelegd worden. Het bij deze leidraad gevoegde procesdocument kan daarbij 

behulpzaam zijn. Daarbij wordt beschreven wat de doelstelling van het netwerk is aan de hand van de 

onderstaande uitgangspunten: 

 Centrale aansturing: er moet sprake zijn van een goede onderlinge afstemming en samenwerking om 

te komen tot een snelle en sluitende aanpak. Daarnaast dient er een duidelijke taakverdeling te zijn 

onder voorzitterschap van één partij
15

. 

                                                                 
15 Dit kan de lokale procesregisseur zijn of, wanneer het casuïstiek overleg wijk- of gebiedsgebonden wordt opgezet, de 

netwerkcoördinator. 

 

 

Stadsbreed interventie-aanbod (optioneel via CJG) 
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niveau. 
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Figuur 15 
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 Directe externe controle: Er moet duidelijkheid zijn over de functie en positie van een netwerk. 

Resultaten dienen zichtbaar gemaakt te worden.  

 Stabiliteit van het systeem: Er moet sprake zijn van een stabiele samenwerking tussen partners met zo 

min mogelijk verloop en, wanneer verloop onvermijdelijk is, een goede interne overdracht.  

 Clustering: Het is van belang dat het netwerk een duidelijke samenstelling heeft, een heldere focus en 

duidelijkheid over wie in welk geval regie voert.  

 Grensoverschrijdend organiseren: het is van belang dat er buiten de eigen kaders gekeken wordt wie 

op basis van de focus betrokken moet worden (Steketee, Mak, & Boutelier, 2010). 

 

PARTNERS 

 

Naast de vorm en inhoud van het overleg moet ook bepaald worden welke personen zitting nemen in het 

overleg en welke rol zij daarbij hebben. Daarvoor is van belang om vast te leggen wat partners inbrengen: wie 

is aanwezig, hoeveel uren zijn daarvoor beschikbaar en wat kan er geleverd worden aan inzet en interventies. 

Op deze wijze wordt inzichtelijk waar partners onderling op aanspreekbaar zijn en waar een beroep op gedaan 

kan worden. 

 

Knelpunten op operationeel niveau worden aan de hand van de structuur (figuur 1) ingebracht op tactisch 

niveau waar besluiten genomen kunnen worden op basis van mandaat vanuit de instellingen over 

noodzakelijke oplossingen. De procesregisseur of netwerkcoördinator heeft hierbij een initierende rol maar 

afzonderlijke partijen kunnen deze punten ook via het management van de eigen organisatie agenderen.  
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STAP 8: AAN DE SLAG MET DE INDIVDUELE AANPAK 

VOORAF 

Nadat alle afspraken zijn vastgelegd, de vorm is bepaald, de werkwijze is vastgelegd en bepaald is wie welke rol 

in het overleg krijgt wordt gestart met het daadwerkelijk overleggen. Daarmee wordt een proces van 

samenwerken gestart dat in de praktijk vaak anders loopt dan op papier vast ligt.  

Het is van belang aandacht te hebben voor dit proces van samenwerken en te bepalen op welke wijze dit 

proces periodiek geëvalueerd wordt zodat op basis van de ervaringen toegewerkt kan worden naar een 

effectief werkend netwerk. 

SAMENWERKINGSPROCES 

Na de voorbereidingen gaat het in de operationele fase van het netwerk om het praktisch samenwerken, 

structureren, verbreden en verdiepen. Daarin gaan aandachtspunten als teamgeest, gezamenlijke 

werkprocessen en resultaten een belangrijke rol spelen (van Delden, 2009). Het evalueren en, als dat 

noodzakelijk blijkt, bijstellen van de werkwijze met als doel een kwalitatief goede samenwerking met merkbare 

en meetbare resultaten is een proces dat van belang blijft. 

Om zorg te dragen voor deze ontwikkeling is het inplannen van tussentijdse evaluatiemomenten met 

betrekking tot het proces en het resultaat van belang.  

Om voor alle betrokken inzichtelijk te maken wat de resultaten van het netwerk zijn is het aan te bevelen 

periodiek een geanonimiseerde resultaatrapportage uit te brengen. Deze kan gekoppeld worden aan een 

rapportage over de gehele aanpak van overlastgevende jeugd waarbij ook de groeps- en domeingerichte 

aanpak in kaart wordt gebracht.  
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INDIVIDUELE AANPAK OVERLASTGEVENDE JEUGD 

 

Overlastgevende jeugd op straat vormt één van de grootste bedreigingen van de sociale veiligheid van 
burgers in een gemeente. Jongeren in overlastgevende groepen lopen een verhoogd risico op crimineel 
gedrag. Zolang jongeren nog deel uitmaken van een hinderlijke of overlastgevende groep is hun perspectief 
relatief positief. Het voorkomen van het afglijden naar crimineel gedrag van jongeren in deze groepen is om 
die reden een speerpunt in de gemeente naam invullen. 
 
In diverse gemeente is ervaring opgedaan met een gestructureerde aanpak van overlastgevende jeugd. 
Resultaten zijn nog niet altijd te geven maar het in kaart brengen van overlastgevende jeugdgroepen en 
werken aan een gestructureerde aanpak zorgt voor een beter beeld van de problematiek van deze jongeren. 
Daarnaast kan er preventief ingezet worden op jongeren die het risico lopen om af te glijden naar crimineel 
gedrag.  
 
De gemeente naam invullen wil met ingang van datum invullen starten met een gestructureerde aanpak van 
overlastgevende jeugd. De kaders voor deze aanpak zijn vastgelegd in nota of ander document invullen.  
 
Dit document bevat de specifieke afspraken voor deze aanpak dat in gezamenlijkheid door alle partners is 
opgesteld en vastgesteld op datum invullen. 
 

 

DEELNEMERS 

 

ORGANISATIES 

 
1. Gemeente 
2. Politie (korps en disctrict) 
3. Welzijnsorganisatie (jongerenwerk) 
4. Organisatie voor maatschappelijk werk 
5. Organisatie voor/namens onderwijs 
6. Organisatie voor/namens arbeidstoeleiding 
7. Organisatie voor/namens jeugdzorg 
8. Organisatie namens justitiepartners 
9. Eventuele andere partners 

 

VERTEGENWOORDIGING PER NIVEAU 

STRATEGISCH NIVEAU 

1. Gemeente     vertegenwoordigd door functiegroep(en) 
2. Politie (korps en disctrict)   vertegenwoordigd door functiegroepen 
3. Welzijnsorganisatie (jongerenwerk)  vertegenwoordigd door functiegroepen 
4. Organisatie voor maatschappelijk werk  vertegenwoordigd door functiegroepen 
5. Organisatie voor/namens onderwijs  vertegenwoordigd door functiegroepen 
6. Organisatie voor/namens arbeidstoeleiding vertegenwoordigd door functiegroepen 
7. Organisatie voor/namens jeugdzorg  vertegenwoordigd door functiegroepen 
8. Organisatie namens justitiepartners  vertegenwoordigd door functiegroepen 
9. Eventuele andere partners   vertegenwoordigd door functiegroepen 



 

 

96 

 

TACTISCH NIVEAU 

10. Gemeente     vertegenwoordigd door functiegroep(en) 
11. Politie (korps en disctrict)   vertegenwoordigd door functiegroepen 
12. Welzijnsorganisatie (jongerenwerk)  vertegenwoordigd door functiegroepen 
13. Organisatie voor maatschappelijk werk  vertegenwoordigd door functiegroepen 
14. Organisatie voor/namens onderwijs  vertegenwoordigd door functiegroepen 
15. Organisatie voor/namens arbeidstoeleiding vertegenwoordigd door functiegroepen 
16. Organisatie voor/namens jeugdzorg  vertegenwoordigd door functiegroepen 
17. Organisatie namens justitiepartners  vertegenwoordigd door functiegroepen 
18. Eventuele andere partners   vertegenwoordigd door functiegroepen 
 

OPERATIONEEL NIVEAU 

19. Gemeente     vertegenwoordigd door functiegroep(en) 
20. Politie (korps en disctrict)   vertegenwoordigd door functiegroepen 
21. Welzijnsorganisatie (jongerenwerk)  vertegenwoordigd door functiegroepen 
22. Organisatie voor maatschappelijk werk  vertegenwoordigd door functiegroepen 
23. Organisatie voor/namens onderwijs  vertegenwoordigd door functiegroepen 
24. Organisatie voor/namens arbeidstoeleiding vertegenwoordigd door functiegroepen 
25. Organisatie voor/namens jeugdzorg  vertegenwoordigd door functiegroepen 
26. Organisatie namens justitiepartners  vertegenwoordigd door functiegroepen 
27. Eventuele andere partners   vertegenwoordigd door functiegroepen 
 
Voor afstemming met overige operationele netwerken en overlegvormen die actief zijn binnen de gemeente 
naam invullen draagt de functionaris invullen zorg. Functionarissen vanuit overige instellingen kunnen op 
afroep uitgenodigd worden. 
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 
Per niveau wordt vastgesteld welke verantwoordelijkheden belegd zijn. Deze zijn gebaseerd op de kaders van 
de groepsaanpak zoals deze door Advies en Onderzoeksgroep Beke zijn vastgelegd in de shortlistmethodiek.  

STRATEGISCH NIVEAU 

 het vaststellen van de werkwijze bij de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen; 

 het periodiek prioriteren van de groepen die uit de inventarisatie komen aan de hand van advies van het 
tactisch overleg; 

 het vaststellen van de plannen van aanpak op groeps-, domein- en individueel niveau; 

 het kennisnemen van de voortgang van de aanpak en besluiten nemen over het vervolg. 

TACTISCH NIVEAU 

 

 het met mandaat en structureel realiseren van de voorwaarden binnen de eigen organisatie om mensen 
en middelen beschikbaar te stellen voor de aanpak van overlastgevende jeugd; 

 het opstellen van een werkwijze bij de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen als advies aan het 
strategisch overleg; 

 het formuleren van een voorstel voor te prioriteren overlastgevende groepen op basis van een 
gemotiveerde onderbouwing; 

 het opstellen van de algehele plannen van aanpak op groeps-, domein- en individueel niveau; het 
verzorgen van periodieke voortgangsrapportages op basis van de resultaatrapportages van de uitvoerende 
organisaties. 
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OPERATIONEEL NIVEAU 

TAKEN 

 het bespreken van de cases uit de geprioriteerde groepen, bepalen of er een plan van aanpak voor deze 

cases nodig is en het inbrengen van de benodigde kennis en informatie voor deze aanpak; 

 het opstellen van individuele- of gezinsgerichte plannen van aanpak voor de cases die besproken worden 

in het overleg; 

 het periodiek rapporteren over de voortgang en zonodig bijstellen van het plan van aanpak; 

 het uitbrengen van een eindrapportage over de cases en monitoren van het dossier. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De voorzitter van het overleg:  

 centrale aansturing; 

 stuurt op een goede onderlinge afstemming en samenwerking om te komen tot een snelle en sluitende 

aanpak.  

Alle partners: 

 Stabiliteit van het systeem: een stabiele samenwerking tussen partners met zo min mogelijk verloop en, 

wanneer verloop onvermijdelijk is, een goede interne overdracht; 

 Clustering: focus op de primaire taak en duidelijkheid over wie in welk geval regie voert.  

 Grensoverschrijdend organiseren: buiten de eigen kaders kijken wie op basis van de focus betrokken moet 

worden. 

 

DOELSTELLING OPERATIONEEL OVERLEG  

Het overleg Jeugd en Veiligheid beoogt het zo vroeg mogelijk signaleren dat een jongere afglijdt richting het 

criminele circuit of vanuit maatschappelijk oogpunt marginaliseert. Hiermee kan de noodzaak tot ingrijpen 

voorkomen worden. Om dit te realiseren moeten de activiteiten van de betrokken organisaties beter op elkaar 

worden afgestemd en aangesloten door informatie uit te wisselen over individuele jongeren en onderling 

afspraken te maken over de aanpak op casusniveau.  

Hierbij zal een duidelijk beeld ontstaan van het aantal jeugdigen uit een groep dat gebruik maakt van het 

hulpaanbod in de gemeente naam invullen, welk aanbod voldoet voor deze groep en wel aanvullend aanbod 

eventueel gerealiseerd zal moeten worden. 
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DOELEN EN RESULTATEN 

 

 

Doel Resultaat 

Betrokkenheid van partners in de keten bij 

samenwerking rond de individuele aanpak van 

overlastgevende jeugd gericht op het voorkomen 

van het afglijden van overlastgevende jeugd.  

Een ondertekend protocol voor de aanpak. 

Een strategisch overleg eens per periode invullen waarin 

bestuurlijke besluiten genomen worden. 

Een tactisch overleg eens per periode invullen dat concept 

plannen, voorstellen en evaluaties voorbereidt voor het 

strategische en operationele overleg. 

Een operationeel overleg eens periode invullen met als 

resultaat een kwartaalrapportage met cijfers, conclusies en 

aanbevelingen op basis van de ervaringen. 

Afspraken op casusniveau vastleggen in een plan 

van aanpak dat uitgevoerd wordt door alle 

betrokken partijen. 

Het aan de hand van de shortlistmethodiek van Beke 

opstellen van een actuele casuslijst met namen voor 

operationeel overleg. Het vastleggen van 

voortgangsafspraken aan de hand van de bespreking en het 

terugkoppelen van de resultaten tijdens elk volgend overleg 

in daartoe opgestelde documenten. 

Het uitzetten van interventies vanuit de partners van het 

overleg binnen de eigen taakstelling en het terugkoppelen 

van de resultaten van deze acties. 

Het terugdringen van de overlast door de 

jongeren uit de geprioriteerde groepen. 

Minder ervaren overlast door wijkbewoners in de 

wijkmonitor van jaar invullen voor de desbetreffende 

wijken.  

Minder meldingen en aangiften bij de politie met 

betrekking tot jongeren uit de geprioriteerde 

overlastgevende groepen. 

Het realiseren van passende en eenduidige 

werkwijze voor de individuele aanpak van 

overlastgevende jeugd. 

Een protocol met de omschrijving van methodiek en 

werkwijze. 
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DOELGROEP 

De individuele aanpak van overlastgevende jeugd richt zich op jongeren tussen de 12 en 25 jaar die deel 

uitmaken van één van de geprioriteerde overlastgevende groepen in plaatsnaam invullen. Alleen de jongeren 

waarover meerdere organisaties zorg hebben en een plan van aanpak noodzakelijk is voor een goede 

afstemming van de zorg of hulp worden opgevoerd als casus. 

WERKWIJZE 

ALGEMEEN 

De groep zal in eerste instantie in beeld gebracht worden door het invullen van een shortlist
16

, bij deze shortlist 

zal een namenlijst gevoegd worden, jongeren op deze lijst worden besproken in het overleg. 

Eens in de periode invullen vindt een netwerkbijeenkomst plaats. De agenda, notulen van de vorige 

vergadering en de geanonimiseerde actuele casuslijst wordt met een aparte en versleutelde lijst 

persoonsgegevens, uiterlijk twee weken voorafgaand aan het volgend overleg, aan de deelnemers verstuurd.  

Alle deelnemende instellingen zijn mede verantwoordelijk voor de agenda. Het secretariaat wordt beheerd 

door de coördinator van het netwerk, tevens voorzitter van het casusoverleg. 

DOCUMENTATIE  

De actuele casuslijst met jongeren zal als leidraad gebruikt worden om de voortgang van de afspraken te 

volgen en waar nodig te sturen op een betere voortgang. De casuslijst wordt door de politie en het 

jongerenwerk aangedragen. Vervolgens worden de actuele zorgsignalen van de partners met betrekking tot de 

cases door de coördinator verzameld en aan de andere deelnemers verstrekt voor het eerste overleg. In de 

omschrijving zal worden meegenomen: 

 relevante historische gegevens bij de casuslijst; 

 de actuele situatie en zorgsignalen voorzien van datum; 

 de observaties en interventies met resultaat van de betrokken partners; 

 de nieuw uit te voeren acties en wie hiervoor verantwoordelijk is; 

 wie per organisatie de casemanager van de jongere is. 

Op de namenlijst worden de naam, geboortedatum, nationaliteit, adres en woonplaats van de jongere 

opgenomen met de datum waarop de jongere is aangemeld en de aanmeldende organisatie. Onderaan deze 

lijst worden verzamelgegevens opgenomen om het verloop en het totaal aantal besproken jongeren inzichtelijk 

te houden. 

HET NETWERKOVERLEG 

Jongeren worden opgenomen op de casuslijst wanneer zij door één van de deelnemers aan het overleg zijn 

aangemerkt als casus vanwege zorgsignalen en wanneer deze zorg gedeeld wordt door minimaal twee andere 

partner in het overleg en zij gezamenlijk niet tot een afdoende oplossing kunnen komen.  

                                                                 
16 De shortlist is ontwikkeld door Advies- en Onderzoeksgroep  Beke  en kan door de politie gebruikt worden als instrument  om groepen 

jongeren snel in beeld te brengen en in te delen aan de hand van de classificaties: hinderlijk, overlastgevend en crimineel. 
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In dat geval is, om tot een verantwoorde en duurzame oplossingen te komen, de medewerking of 

ondersteuning nodig van de overige instellingen.  

Aan de hand van uitgewisselde gegevens wordt vastgesteld welke partij als eerste aanspreekpunt voor een 

casus fungeert. Vervolgens wordt per casus een plan van aanpak opgesteld op basis van de zorggebieden. In dit 

plan worden concrete afspraken opgenomen met een eindverantwoordelijk partner voor de uitvoering. De 

resultaten van deze afspraken worden bij een volgend overleg teruggekoppeld waarna de voortgang wordt 

bepaald. De voorzitter van het netwerk bewaakt of bemoeienis van het netwerk noodzakelijk blijft of de casus 

kan worden overgedragen naar een van de netwerkpartners voor het vervolgtraject. 

PRIVACY CONVENANT 

 
Voor wat betreft het de wijze waarop het omgaan met privacy gegevens is geregeld wordt verwezen naar het 
lokale convenant naam convenant invullen, eventueel met koppeling naar de lokale variant van de 
verwijsindex. 
 

SAMENWERKING MET DERDEN 

OVERIGE OVERLEGVORMEN EN BESTAANDE STRUCTUREN 

De coördinator van het overleg is verantwoordelijk voor de afstemming met andere overlegvormen en de 

bestaande overlegstructuren. Afspraken hierover worden vastgelegd in het lokale plan van aanpak van 

overlastjeugd. Dit geldt ook voor de afstemming met de justitiële partners, al dan niet georganiseerd in een 

Veiligheidshuis. 

 
 

GARANTSTELLING VOOR NALEVING VAN HET VOORLIGGENDE PROTOCOL ‘NAAM 

INVULLEN’.  

 
Hierbij verklaren de hieronder vermelde medewerkers met mandaat van de genoemde instellingen dat zij zich 
garant stellen voor de naleving van de inhoud van het voorliggende protocol ‘Individuele aanpak 
overlastgevende jeugd’. 
 
 
Instelling    Datum  Naam   Handtekening 
 

Partners invullen  

 

 

 

 

 

 


