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Sommige Nederlandse gemeenten kampen al jaren met overlast en criminaliteit 
veroorzaakt door Marokkaanse jongeren van de tweede en derde generatie. De 
jongeren gedragen zich hinderlijk en maken zich schuldig aan allerlei delicten. In de 
gemeenten wordt geprobeerd om de jongeren een eigen plek te bieden in buurt-
huizen. In verschillende gemeenten echter klagen buurtbewoners over een concen-
tratie van problemen en overlast rond de buurtcentra. Ook wordt gesproken over 
de buurthuizen als broeinesten voor criminaliteit, waar bijvoorbeeld autokraken en 
inbraken beraamd worden. De gemeenten zouden graag een handreiking krijgen 
om dergelijke dilemma’s beter het hoofd te kunnen bieden. Aan Bureau Beke is ge-
vraagd om hierin te voorzien. 

Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek is om een praktische handreiking voor gemeenten te 
maken, waarin helder en concreet uiteengezet wordt in welke situaties het buurthuis 
een geschikt interventiemiddel is voor de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risi-

cojongeren en aan welke randvoorwaarden daarbij voldaan moet worden. 

Daartoe zijn verschillende onderzoeksvragen geformuleerd. Die vragen hebben be-
trekking op het jongerenbeleid van de gemeente, de doelgroepen van het buurthuis, 
het activiteitenaanbod, het profiel van de uitvoerders, toezicht en handhaving in het 
buurthuis en negatieve beeldvorming.

Methode van onderzoek

Voor het onderzoek is er een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een drietal buurt-
huizen nader onderzocht door middel van observaties en bestuderen van specifieke 
beleidsdocumentatie. Daarnaast zijn diverse professionals (politiefunctionarissen, 
beleidsadviseurs van de gemeente en jongerenwerkers) geïnterviewd.

Belangrijkste resultaten

In de gem• eentelijke beleidsplannen lijken de buurthuizen vooral gezien te wor-
den als alternatief voor rondhangende jongeren die in de wijk overlast veroorza-
ken. Gemeenten hebben op dit moment geen uitgesproken visie met betrekking 
tot de inzet van buurthuizen geformuleerd. 
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Het is belangrijk om de rol van het buurthuis te bepalen binnen het bredere pak-• 
ket aan maatregelen dat ingezet wordt bij risicojongeren en hoe de inzet zich 
verhoudt tot de aanpak van politie en andere instanties.
Wanneer de visie helder is, is het raadzaam om door middel van een crimina-• 
liteitsanalyse scherp in beeld te brengen welk risicogedrag de jongeren in de 
wijk vertonen en aan welke vormen van overlast en criminaliteit zij zich schuldig 
maken.
Voordat de doelgroep van het buurthuis kan worden bepaald, is het van belang • 
om vast te stellen welke doelstellingen de gemeente wil bereiken in het licht van 
de visie en de problematiek. Bijvoorbeeld risicojongeren toe leiden naar werk en/
of scholing.
Als de doelstelling geformuleerd is, kan worden bepaald op welke doelgroep het • 
buurthuis zich gaat richten en, minstens zo belangrijk, op welke doelgroep niet. 
Dit vloeit logischerwijs voort uit de eerder omschreven visie, probleemanalyse 
en doelstellingen. Wanneer de doelstelling toegespitst is op risicojongeren, is het 
wenselijk om ook criminele jongeren toe te laten.
De gemeente kan aan de hand van de doelstelling en de aard van de doelgroep • 
bepalen welke instantie het meest geschikt is voor de uitvoering. Wanneer de 
doelgroep voornamelijk bestaat uit Marokkaans-Nederlandse risicojongeren, 
heeft het de voorkeur om jongerenwerkers in te zetten met kennis over en erva-
ring met deze groep.
De uitvoering van de activiteiten in het buurthuis moet worden toegespitst op de • 
eerder geformuleerde doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan thema-activiteiten 
op het gebied van beroepskeuze.
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