
Overlast van jongeren staat in veel enquêtes
over veiligheid bovenaan. Of het nu terecht
is of niet. De methodiek Groepsaanpak
brengt de kennis uit verschillende hoeken
samen en maakt dat jeugdgroepen de
aanpak krijgen die zij verdienen.

Veel mensen ervaren rondhangende jongeren als overlast-
gevend of bedreigend, ook al is er niet altijd wat aan de
hand. Jongeren hebben er van hun kant vaak geen idee van
hoe zij overkomen op anderen. Er is dus op z’n minst een
spanning tussen jeugdgedrag en beeldvorming bij ouderen.
Gaat het om normaal jeugdgedrag of gaan jongeren over de
schreef. 

Onacceptabel gedrag op straat vindt meestal plaats in
groepen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 75% van de
jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of
voortvloeit uit groepsdynamische processen. Aandacht voor
problematische jeugdgroepen is dan ook van groot belang,

om overlast tegen te gaan en jongeren een toekomstper-
spectief te bieden. 

Om met succes iets te kunnen doen aan overlast van jon-
geren moet je in de eerste plaats weten wat er aan de hand
is. Advies- en Onderzoeksgroep Beke uit Arnhem ontwikkel-
de hiervoor in 2004 de methodiek ‘groepsaanpak’. Een
methodiek die een gezamenlijk aanpak van politie, gemeen-
te, openbaar ministerie en welzijnswerk vraagt. Met de
methodiek wordt nadrukkelijk alleen ingezoomd op proble-
matische jeugdgroepen, niet op jeugdgroepen in het alge-
meen. Het gaat om groepen die bekend zijn bij de politie
omdat er meldingen of aangiftes zijn geweest.

Hinderlijk, overlastgevend of crimineel
Een door de wijkagent in te vullen vragenlijst, de zogeheten
shortlist, vormt de basis voor de aanpak. Onderwerpen die
daarin aan de orde komen zijn locaties waar de groepen
zich ophouden, samenstelling van de groepen, dagelijkse
bezigheden, riskante gewoonten, recent delictgedrag en
structuur binnen de groepen. Het is een eerste, subjectieve

praktische informatie daar altijd terecht en hoef je het wiel
niet opnieuw uit te vinden. 

In de rubriek ‘toezicht en sociale controle’ zitten voorbeel-
den hoe je cameratoezicht toepast, jongeren en buurtbe-
woners actief inschakelt bij toezicht en natuurlijk wordt
beschreven hoe je een buurtvader project opzet. Ook wordt
een moderne manier van het inschakelen van buurtbewo-
ners bij de opsporing van bijvoorbeeld inbrekers beschre-
ven; sms Alert. 

Zelfredzaamheid ook wel empowerment genoemd is ‘in’.
In deze rubriek zitten voorbeelden als: abcd, Straat etiquet-
tes en Communities that Care. In de rubriek ‘Conflicten’
staan voorbeelden beschreven hoe je extreme overlast aan-
pakt in de wijk en hoe een laatste kans beleid werkt bij
notoire overlast veroorzakers. Ook worden methoden
beschreven die vaak worden gebruikt als de Quick scan, de
veiligheidsschouw, de Veiligheids Effect Rapportage en hoe
je een veiligheidsmonitor opzet. 

Ook zijn in de brochure instrumenten beschreven op het
vlak van jongeren en veiligheid, gated communities en
Thuis op straat (tos).

Testen
De concept brochure is in maart op 4 plekken in het land
met toekomstige gebruikers getest. In het volgende num-
mer vindt u daar meer informatie over. De brochure komt
voor de zomer uit.

Meer informatie: 
Eric Lugtmeijer, Dsp-groep, elugtmeijer@dsp-groep.nl

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (ccv) wil veiligheid in de wijk
een extra duwtje geven. Daarom heeft het
ccv aan dsp-groep en het lpb gevraagd een
brochure te maken met voorbeelden en
instrumenten op het gebied van sociale
veiligheid in de wijk.

De tekst van de concept brochure is inmiddels gereed. Er
zijn 40 voorbeelden op het gebied van sociale veiligheid
beschreven.

Natuurlijk zijn bekende instrumenten in de brochure
terug te vinden als het Politiekeurmerk, buurtpreventie en
hoe je een veilig ontwerp maakt. De brochure gaat nadruk-
kelijk verder dan dat alleen voorbeelden op het terrein van
veiligheid en criminaliteit worden beschreven.

Er zijn ook veel voorbeelden van instrumenten op het
gebied van leefbaarheid beschreven.

Van Thuis op straat, buurtvaders en sms Alert…
De concept brochure bevat 40 praktische voorbeelden hoe
de sociale veiligheid kan worden vergroot. In een korte
omschrijving wordt het voorbeeld omschreven, wat je
ermee kan en welke punten bij de uitvoering belangrijk
zijn. Ook bevat de brochure per voorbeeld een overzicht
wat de kosten zijn en welke resultaten je er van kan ver-
wachten. Ook zijn er verwijzingen opgenomen van mensen
die op dit moment bezig zijn met de uitvoering. Dat is han-
dig want als je er zelf mee aan de slag gaat kun je voor

Problematische jeugdgroepen

Instrumenten op een rij



inventarisatie van de aard en omvang van problematische
jeugdgroepen waaruit duidelijk wordt om welk type gedrag
het eigenlijk gaat: hinderlijk gedrag, overlastgevend gedrag
of crimineel gedrag. 
Vervolgens wordt een selectie gemaakt van groepen die het
eerst worden aangepakt. Bijvoorbeeld die groepen waarover
de meeste klachten binnenkomen en die veel in de publici-
teit zijn. Of bijvoorbeeld uit elke categorie één groep.

Groeps-, domein-en persoonsgericht
Voor elke geselecteerde jeugdgroep wordt een werkgroep
opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de verschil-
lende partijen. Zij toetsen de informatie van politie aan hun
eigen kennis en maken een diepere analyse van de groep.
Ook de politie analyseert de geselecteerde groep nog eens
om de individuele leden en netwerken in beeld te brengen. 

Op basis van een gedeeld beeld van de groep wordt een
plan van aanpak gemaakt, bestaande uit verschillende soor-
ten maatregelen. Groepsgerichte maatregelen, zoals bij-
voorbeeld sportactiviteiten om contact op te bouwen met
de jongeren uit een groep. Domeingerichte maatregelen
zoals het aanpassen van verlichting en het plaatsen of weg-
halen van bankjes. En, bij criminele jongeren, persoonsge-
richte maatregelen waarbij politie en om afspraken maken
over individuele leden van een groep.

De groepsaanpak is een structurele aanpak die op de lange-
re termijn problemen met groepen moet voorkomen.
Daarom is het belangrijk dat de aanpak jaarlijks wordt her-
haald. Ook al omdat in de meeste gevallen niet alle groepen
in één keer worden aangepakt en de samenstelling van de
groepen aan verandering onderhevig is. 

Politie speelt belangrijke rol 
“De methodiek Groepsaanpak is in aanleg een instrument
voor politie geweest. In alle politieregio’s wordt inmiddels
met de methodiek gewerkt. Soms nog alleen intern, maar er
zijn plaatsen die verder zijn en waar de methodiek onder-
tussen ook is omarmd door gemeente en gemeentelijke
instellingen. Met name in de grote steden, maar bijvoor-
beeld ook een aantal kleinere gemeenten in Gelderland”,
aldus Henk Ferwerda van Advies- en Onderzoeksgroep
Beke uit Arnhem. 

De politie speelt dus een belangrijke rol. Zij maken als eer-
ste een inventarisatie met behulp van de shortlist. Reden
daarvoor ligt onder andere in het feit dat er overal politie is.
Dat geldt bijvoorbeeld niet voor jongerenwerk. In veel geval-
len begint het balletje ook te rollen bij de politie. Henk
Ferwerda hecht echter niet eens zo zeer aan die eerste
inventarisatie. “Het is belangrijk dat je vervolgens kennis
deelt en dat je met elkaar eens bent waar het over gaat. In
een volgende fase kan een groep die door de politie als hin-
derlijk wordt getypeerd, geüpgraded worden, of een over-
lastgevende groep worden afgezwakt tot een hinderlijke
groep. Het is goed als de methode leidt tot discussie. Als je
het maar eens wordt over het label en de aanpak.”

Lakmoesproef of vehikel voor samenwerking
De methodiek is vaak een soort van lakmoesproef voor de
samenwerking binnen een gemeente. Leveren partijen wel
de inbreng die ze toezeggen. Het kan bijvoorbeeld pijnlijk
duidelijk worden dat er niet voldoende capaciteit is. Of dat

het niet lukt om samen creatieve oplossingen te bedenken. 
Maar je kunt de methodiek ook beschouwen als een vehikel
om te leren samenwerken. 
“Dat is het meest van belang bij overlastgevende groepen,”
aldus Henk Ferwerda. Bij de aanpak van criminele groepen
is de bemoeienis van de politie en het om het grootste, bij
hinderlijke groepen die van de gemeente en welzijnsinstel-
lingen. Maar bij overlastgevende groepen komt het aan op
samenwerking. Zo’n groep bestaat in veel gevallen deels uit
jongeren waar het jongerenwerk nog iets mee kan, bijvoor-
beeld in de vorm van activiteiten of een eigen plek. Maar
ook uit jongeren die tot de harde kern behoren en die je
eerst uit de groep moet zien te halen.”

Plan van aanpak
In een plan van aanpak komt het vaak neer op kleine din-
gen. Jongeren een plek geven, sportactiviteiten organiseren,
ze opnemen in toezichtteams. Maar ook curatieve en
repressieve maatregelen gericht op individuele jongeren.
Als je groepsleden er uit licht blijken er vaak allerlei achter-
grondproblemen te bestaan. Zo’n jongere wordt dan mee-
genomen in het casuïstiekoverleg; er wordt een individueel
traject gestart met zorg of hulp of bijvoorbeeld gezinsbege-
leiding. 

Groepen krijgen de aandacht die ze verdienen
Is overlast van jongeren nu echt zo’n groot probleem? Henk
Ferwerda: “Bij een goede analyse blijkt er vaak niet zo veel
aan de hand. Dan is het aantal fietsendiefstallen bijvoor-
beeld veel groter, of het probleem van veelplegers. De
impact van jeugdoverlast is echter groot. Het aardige van
deze methodiek is dat je door verschillende typen jeugd-
groepen te onderscheiden ook verschillende aanpakken
krijgt. Groepen krijgen de aanpak die zij verdienen. Op
basis van verkeerde inschattingen tref je vaak verkeerde
maatregelen. Je voorkomt dat je te zwaar insteekt op een
hanggroep omdat je niet weet hoe het zit. In die zin zou
niet-analyseren eerder tot stigmatisering kunnen leiden dan
wèl-analyseren.” 

Meer informatie: Henk Ferwerda, tel. (026) 443 86 19 of
‘Jeugdgroepen in beeld’, stappenplan en randvoorwaarden voor
de shortlistmethodiek (isbn 978 90 35240483)

Illustratie: M. Grotens
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