
1



2



3

Burgemeester Hillegom over 

tiener die politie aanviel: 

‘Grens van toelaatbare is bereikt’
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De kracht van Street

Laagdrempelig Aanwezig in de eigen 
omgeving (presentie)

Werken aan meedoen Benutten van eigen kracht



De kracht van Street

Vasthoudend

Realistisch

Deskundig

Praktisch & doelgericht

Actief ‘Er-op-af’



Wat betekent Er-op-af

Veldwerk is actief 
contactleggen, 
praktische hulp en 
toeleiding voor 
jongeren

Tegengaan overlast: 

beïnvloeding van 
(groeps-) gedrag op 
straat



Doelgroep

Jongeren die - in groepsverband – zorgen voor 

overlast en/of criminele activiteiten en die – zo blijkt 

in de praktijk – kampen met problemen op meerdere 

leefgebieden. 



Algemene doelgroep 

• Jongeren van 12 t/m 27 jaar

• Dak en-/of thuisloze jongeren 

• Diverse etniciteiten

• Vaak politie-/justitiecontacten 

• Zowel meervoudige als enkelvoudige problematiek

• Schulden problematiek

• Zijn vaak trajectuitvallers elders

• Norm-overschrijdend gedrag



Focusgebied

In Hillegom hebben we de opdracht om ons te 

focussen op de groepen/ individuen die (nog) niet 

de aansluiting vinden bij de bestaande partijen. 

O.a. een deel van de 50 jongeren uit de 

groepsscan.

Informerend: 

- afstand tot de hulpverlening verkleinen, en 

- bestrijden anonimiteit  van bepaalde jeugd



Inzet Streetcornerwork

De veldwerkers zijn een aanvulling op het jongerenwerk.  

Waar mogelijk zoeken we over en weer de samenwerking/ 
afstemming.  Wij zijn gespecialiseerd om met zware 
probleemjongeren te werken en te begeleiden. 

Wij worden momenteel ingebracht in bestaande 
samenwerkingsstructuren.

Normerend: 

- aanspreken op gedrag, 

- met jongere samen op zoek naar alternatieven voor 
huidig gedrag, 

- bemiddelen bij conflicten tussen jongeren en 
omwonenden



Aanpak

• Inzet van rolmodellen c.q. stagiaires

• Combinatie van harde en zachte aanpak!

• Adviseren van partners en gemeente bij doelgerichte 

inzet op jeugd

• Waar mogelijk afstemming/ samenwerking met het 

jongerenwerk



Gemeente/ Politie

• Deelname aan de overleggen

• Delen van (grootstedelijke) ervaringen / best-

practices



Vindplaatsen

-De Belt (ilderdijkwend)

De Belt (Bilderdijkwend)

-Thorbeckelaan/

Leerwinkel

De Vosse

-Thorbeckelaan/

Leerwinkel

- De Vosse



Visie 
Streetcornerwork

De vijf uitgangspunten van hun visie zijn; 

1. laagdrempeligheid (geen wachtlijsten)

2. outreachend werken (geen afspraken op 
‘kantoor’, maar bij voorkeur in de 
woonomgeving), 

3. integrale aanpak van problemen (op meerdere 
leefgebieden) 

4. intensieve begeleiding (kort maar krachtig) 

5. concrete en praktische ondersteuning



Doelstellingen

Algemeen

- Actief contact leggen met (groepen) jongeren in Hillegom en weten welke 
thema’s, vragen en problematiek er onder hen spelen. 

Specifiek

- Overlast door jongeren op straat terugdringen binnen de aanpak jeugdoverlast.

- Contact leggen met jongeren op straat

- Jongeren aanspreken op overlastgevend gedrag en bewegen tot alternatief gedrag

- Informatie delen met partners in de overleggen

- Verrijken van informatie uit de groepsscan

- Uitvoering geven aan plannen van aanpak binnen de groepsaanpak bij structurele 
overlast

- Fungeren als informant over achterliggende oorzaken van jeugdoverlast zodat hier 
aanpak op kan richten



Resultaten

Snel bereiken van moeilijk 

benaderbare doelgroep

Knelpunten in aanpak en 

aanbod signaleren
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