‘Ik ben onder de indruk van de samenwerking tussen de politie en het
jongerenwerk in Zwolle. In het koppelwerk doen een jongerenwerker en een
wijkagent gewoon ieder hun eigen werk maar dan samen! Zij gaan samen de
straat op en spreken samen jongeren aan. Ze delen hun kennis en stemmen
af wat ze gaan doen. Om jeugdproblemen aan te pakken bundelen ze hun
ervaring, mogelijkheden en hun netwerken. Voor koppelwerk is niets anders
nodig dan de koppelwerkers zelf. Het kan meteen ingezet worden en kost
geen extra geld.’
Hans Kaldenbach pedagoog en auteur van boeken waaronder:
‘Respect, 99 tips voor het omgaan met hangjongeren’.
Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor jongerenwerkers en wijkagenten
die invulling geven aan het koppelwerk. Voor die professionals bevat het voorbeelden uit de praktijk, concrete tips van ervaren koppelwerkers en praktische
theorie over het werken met jongeren. Managers en bestuurders van gemeenten,
politie en welzijnsorganisaties vinden in dit boek de meerwaarde van het koppelwerk als legitimatie voor de werkvorm. Voor collega’s van de koppelwerkers
en andere professionals die zich bezig houden met zorg voor en overlast van
jongeren in de wijk zijn de tips over het werken met jongeren ook heel bruikbaar.

Hayat Chidi & Jannie C. Limburg

Dit boek is mogelijk gemaakt door:
Politie IJsselland, Stichting Travers
Welzijn en de Gemeente Zwolle

Inhoudsopgave

Woord vooraf
In Zwolle gaan wijkagenten en jongerenwerkers al meer dan tien jaar samen
in koppels de straat op om overlast van jongeren aan te pakken. Politie
IJsselland, Travers Welzijn en de gemeente Zwolle steunen deze aanpak
omdat het in de praktijk blijkt te werken. Toch is het bijzonder te noemen dat
men in Zwolle al zo lang op koers blijft met het koppelwerk. Het afgelopen
decennium lijkt de mening in de samenleving en politiek zich immers steeds
meer te bewegen naar vooral de ‘harde aanpak’. Hoe houd je dan een werkwijze in stand die op het oog voor veel mensen vooral ‘zacht’ lijkt?
De drie betrokken organisaties willen met dit boek de effectiviteit van het
koppelwerk beschrijven. Dat is de reden waarom wij, de auteurs, gevraagd
werden om ons te verdiepen in het koppelwerk en onze bevindingen op te
schrijven. Het werd ons in de praktijk in Zwolle al snel duidelijk dat de samenwerking tussen een wijkagent en een jongerenwerker inderdaad werkt. We
zagen dat het zeker geen ‘zachte aanpak’ is. De combinatie van kwaliteiten
en vaardigheden van de wijkagenten en de jongerenwerkers versterken
elkaar juist. Dit boek beschrijft het koppelwerk als methode om problemen in
wijken met en van jongeren duurzaam aan te pakken.
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Inleiding
In het kader van ons onderzoek hebben
wij allereerst het jeugdbeleid van de
drie betrokken organisaties bestudeerd.
Het jeugdbeleid in Zwolle is grotendeels ‘wijkgericht’ en het koppelwerk
is daarin ingebed. Vervolgens hebben
we gesproken met bestuurders en het
middenkader van de drie organisaties
die direct bij het koppelwerk betrokken
zijn. Al deze mensen spraken met overtuiging over de kracht van het koppelwerk, maar waren ook openhartig over
de uitdagingen die er liggen om het
blijvend op de agenda te houden. Als
laatste onderdeel van onze speurtocht
naar de essentie van het koppelwerk
gingen we mee de straat op en de jongerencentra in. De koppelwerkers toonden ons het koppelwerk in de praktijk
en vertelden over de successen en
uitdagingen. In de praktijk zagen wij de
werkwijze en methodische stappen die
de koppelwerkers hanteren. Wij hebben op basis van onze eigen kennis en
ervaringen met jongeren theoriekaders
en tips opgesteld om het koppelwerk
ook in de toekomst effectief te laten
zijn. Wij mochten voor de theoriekaders onbeperkt putten uit het werk van
Hans Kaldenbach (pedagoog en auteur
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van ‘Respect, 99 tips voor het omgaan
met hangjongeren’).

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 leggen we uit wat
het koppelwerk inhoudt, hoe het is
ontstaan en wat de winst is van de
samenwerking tussen de politie en
het jongerenwerk. Waarom is het koppelwerk in Zwolle al 10 jaar succesvol?
In hoofdstuk 2 zijn de koppelwerkers
aan het woord over hun eigen werk
als jongerenwerker of wijkagent en
bespreken zij het samenwerken in een
koppel. We bespreken vier methodische stappen in het koppelwerk: 1) het
contact maken, 2) het aanspreken en
corrigeren van jongeren, 3) huisbezoek
en 4) de-escalerend werken. In hoofdstuk 3 zoomen we in op de doelgroep
voor het koppelwerk: de jongeren van
tegenwoordig. We kijken ook specifiek naar de Zwolse jongeren en de
vrijetijdsbesteding. Hoofdstuk 4 gaat
over informatie. Informatie speelt een
sleutelrol in het koppelwerk. Om succesvol te zijn als koppel moet je weten
wat er in de wijk speelt en in het leven
van de jongeren. Koppels weten samen
veel meer dan elk voor zich, maar

informatie uitwisselen kan dilemma’s
opleveren. Hoofdstuk 5 gaat over de
succesfactoren van het koppelwerk.
Koppelwerkers vertellen over de randvoorwaarden, maar ook de valkuilen
van het werk. In hoofdstuk 6 vertellen
managers, collega’s van koppelwerkers,
bestuurders en leidinggevenden over
hun ervaringen met het koppelwerk. De
bestuurder van Travers Welzijn, directie
politie en de wethouder komen hier
aan het woord. Zij dragen het koppelwerk een warm hart toe. De jongeren
komen ook aan het woord over het
koppelwerk. In hoofdstuk 7 beschrijven
de drie betrokken organisaties elk hun
huidige visie op het koppelwerk. Tot
slot sluiten wij af met een blik op de
toekomst en enkele aanbevelingen
voor de organisaties die het koppelwerk
duurzaam willen blijven uitvoeren.

Checklists
Wij hebben er voor gekozen om aan
het eind van elk hoofdstuk ‘checklists’
op te nemen. De checklists bevatten
informatie die we rechtstreeks van
de koppelwerkers, hun managers en
bestuur kregen. Die hebben wij aangevuld met informatie uit beleidstukken,

ervaringen uit andere regio’s, literatuuronderzoek en analyses op grond van
onze eigen kennis en ervaring in dit
vakgebied. De lijsten zijn bedoeld om
de huidige inzichten samen te vatten.
De praktijk is divers en de samenleving
veranderlijk. Daarom zullen deze lijsten
in de toekomst uitgebreid moeten worden. Er staan mogelijk punten tussen
die een ‘open deur’ zijn. De ‘open deur’
van de één bleek tijdens onze tijd in
Zwolle de ‘eye-opener’ voor de ander.

Leesbaarheid
De jongerenwerkers die in Zwolle het
koppelwerk uitvoeren, zijn de ‘ambulant jongerenwerkers’. Uit het oogpunt
van leesbaarheid laten we verder in
dit boek het woord ‘ambulant’ weg.
We gebruiken in dit boek de hij-vorm.
Waar ‘hij’ staat kan natuurlijk ook ‘zij’
gelezen worden. In dit boek hebben
we het over jongeren én bewoners.
Jongeren zijn natuurlijk ook bewoners,
maar in het kader van de leesbaarheid
benoemen we hen apart.

Wij wensen u veel leesplezier.
Hayat Chidi & Jannie C. Limburg
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Hoofdstuk 1
Het koppelwerk
In dit hoofdstuk leggen we uit wat het koppelwerk is, hoe het is ontstaan en wat de winstpunten zijn in de samenwerking van een wijkagent
en een jongerenwerker. Waarom is het koppelwerk in Zwolle al tien jaar
succesvol en is men er nog steeds enthousiast over?

1.1 Wat is het koppelwerk?
In het koppelwerk gaan een wijkagent en een jongerenwerker samen de straat op.
Zij delen informatie met elkaar en maken samen plannen om jongeren op het rechte
pad te houden. Deze samenwerking biedt mogelijkheden en kansen om elkaars
werk te versterken. Het versterken gebeurt in de praktijk door de krachten te bundelen. Een wijkagent weet veel van de omgevingsrisico’s waar jongeren tegenaan
kunnen lopen, terwijl een jongerenwerker veel kennis heeft van wat jongeren bezig
houdt, hun motivatieredenen en hun belevingswereld. De samenwerking komt voort
uit het wijkgericht werken dat in Zwolle is ingericht om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken duurzaam te vergroten. De koppels werken zelfstandig als team. Zij
maken in het wijkgericht werken of vanuit hun reguliere functie deel uit van netwerken en overleggen.
Het koppelwerk is een direct middel om jongerenoverlast in wijken te voorkomen
en aan te pakken. De koppels richten zich vooral op risico- en probleemjongeren,
omdat deze de grootste kans lopen om af te glijden. Die jongeren zijn vaker betrokken bij overlast en komen eerder in aanraking met criminaliteit. De bindende factor
tussen de wijkagenten en de jongerenwerkers is dat zij allebei het beste voor de
jongeren en de wijk willen. Beide professionals zijn ervan overtuigd dat je dit niet
alleen bereikt met het straffen en inperken van de jongeren. Het bieden van kansen,
het belonen van goed gedrag en coachen van jongeren in samenwerking met andere
partners in de wijk kan het verschil uitmaken in de aanpak van overlast.
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1.2 Hoe is het koppelwerk ontstaan?

Het koppelwerk is uniek. Het gaat een stap verder dan enkel een overleg: de professionals doen samen dienst, de één in uniform, de ander in zijn gewone kleding.
Juist dat maakt het bijzonder. Meestal zijn wijkagenten namelijk alleen op pad
of met andere politieagenten. Het beeld van twee politiemensen samen in een
politieauto is dan ook vrij normaal. Het beeld van een wijkagent met een jongerenwerker samen zal hier en daar op straat nog wel opzien baren. Uit de praktijk
in Zwolle blijkt dat jongeren gemakkelijk omgaan met het koppelwerk. Ze kennen
de aanpak niet altijd, maar als ze er mee te maken krijgen accepteren ze het.

1

Buurt Innovatie Team Zwolle.

2

 tichting Maatschappij Veiligheid en Politie
S
(SMVP) is een onafhankelijke organisatie die
zich inzet om de veiligheidszorg te verbeteren.

Medio jaren negentig waren er grote leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in
een Zwolse wijk, de Indische Buurt. De situatie escaleerde daar zodanig dat er zelfs
een beroep gedaan moest worden op de Mobiele Eenheid van de politie om weer
rust in de wijk te brengen. Om een nieuw evenwicht in de Indische Buurt te vinden werd in 1995 gekozen voor een krachtige integrale interventie onder de naam
BITZ 1. Er werd een multidisciplinair wijkteam samengesteld bestaande uit een
wijkagent, een opbouwwerker en een woonconsulent. Het team pakte signalen
uit de wijk gelijk op en ging op klachten en meldingen af. Dit team werd gecoacht
door coaches van de SMVP 2 en is in haar werk bijzonder succesvol geweest.
Zowel de wijkagent als de jongerenwerker van de wijk Holtenbroek hadden veel
contact met hun collega’s in de Indische Buurt. Die jongerenwerker en wijkagent
troffen in Holtenbroek eveneens problematische jeugd- en wijkveiligheidsvraagstukken aan en besloten elementen uit de aanpak van de Indische Buurt toe
te passen. De jongerenwerker en wijkagent waren beiden zeer uitgesproken
en deelden elkaars zorgen. Ze wisten allebei: ‘niemand kan dit alleen, we hebben elkaar en anderen nodig’. Het idee om in koppels te werken ontstond zo in
1997 in de praktijk, in de Zwolse wijk Holtenbroek. Dit koppel was streetwise 3
en stond positief in het samen optrekken in de wijk-aanpak. Zij zagen de meerwaarde van het betrekken van de jongeren en hun ouders in deze aanpak. Naast
de professionele klik was er een persoonlijke klik en al snel werd duidelijk dat
deze vorm van samenwerking winst opleverde; voor de jongerenwerker, de
wijkagent, de collega’s van eigen en andere organisaties en zeker ook voor de
jongeren(groepen) en bewoners in Holtenbroek. Deze aanpak kreeg al vrij snel
brede steun van alle betrokken organisaties omdat men zag dat het werkte.
Om de samenwerking goed te ondersteunen werd het koppel eveneens voorzien
van coaching door de SMVP. De opgedane ervaringen werden overgedragen
aan andere collega’s. Zo kwam het dat elders in Zwolle jongerenwerkers en

3

‘Werkers met sterke voelhorens in de leefwereld van burgers die kunnen opereren in de
alledaagse werkelijkheid zoals die zich in de straat en achter de façades van woningen en voorzieningen afspeelt’, J. V.d. Lans, Er op af, 2010.
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wijkagenten elkaar steeds beter wisten te vinden en er ontstonden (aangemoedigd door de leidinggevenden en ambtenaren binnen de gemeente Zwolle)
nieuwe koppels. Inmiddels is deze methodische werkvorm volledig ingebed
als één van de belangrijkste pijlers binnen het (jeugd)veiligheidsbeleid en het
wijkgericht werken binnen de gemeente Zwolle en staat het bekend als het
koppelwerk.

1.3 De meerwaarde van het koppelwerk
Wat is de meerwaarde van de samenwerking tussen een wijkagent en een jongerenwerker in de aanpak van jongerenoverlast? Wat ontstaat er aan extra mogelijkheden als je deze twee professionals bij elkaar zet? Uit de praktijk kwamen zes
factoren naar voren die van essentieel belang zijn in de aanpak van jeugdoverlast:
De jongeren zijn niet langer anoniem, maar bekend bij politie en jongerenwerk.
Andersom kennen de jongeren de wijkagent en de jongerenwerker bij gezicht
of van naam;
Het voorkomen en tegengaan van jeugdoverlast;
Er is een gerichte systeembenadering;
Er is een goede informatiepositie ten aanzien van de jongeren en de
problemen;
Het kost (bijna) geen extra tijd en formatie en is gemakkelijk in te voeren;
De participatie van bewoners wordt versterkt.

1. Kennen en gekend worden
Dit principe houdt de kern van de effectiviteit van het koppelwerk in. De professionals krijgen een gezicht en worden minder bedreigend. Anderzijds zijn de
jongeren niet langer meer anoniem bij de koppelwerkers. De wijkagent en de
jongerenwerker weten wie hun pappenheimers zijn en wie ze extra in de gaten
moeten houden als mogelijk risicojongere. Van de jongerengroepen kennen zij
de samenstelling; zij weten wie de (beïnvloedbare) meelopers, leiders en negatieve invloeden zijn. Koppelwerkers kennen ook de andere bewoners in de wijk.
Zij weten waar de dreigingen en de krachtbronnen liggen. De koppelwerkers
bekijken als ze een probleem tegenkomen wie ze in de wijk kunnen gebruiken
voor de oplossing.

2. Preventie en repressie
Uitsluitend repressief optreden bij overlast van jongeren is meestal niet genoeg
om overlast blijvend terug te dringen in een wijk. Als er geen sprake is van strafbare feiten kan de politie niet bekeuren of aanhouden. Toch kan een wijk veel
last hebben van jongeren die binnen de grenzen van de wet blijven. Voor een
duurzame oplossing moet het probleem van de overlast goed bekend zijn, inclusief de diepere oorzaken van het gedrag van de jongeren. Daarvoor moeten de
jongeren, hun sociale omgeving en de wijk bij het probleem betrokken worden.

De krachten worden gebundeld in het wijkgericht werken oftewel 1 + 1 = 3.
Wanneer een jongerenwerker of een wijkagent afzonderlijk van elkaar signalen
brengen bij andere overleg- en samenwerkingspartners, heeft dat niet zoveel
effect als wanneer ze dat samen als koppel doen. Het levert ook tijdwinst op. De
koppelwerkers profileren zich gezamenlijk en brengen een probleem onder de
aandacht van de wijkpartners. De koppelwerkers hebben afzonderlijk van elkaar
contacten met uiteenlopende organisaties4. Juist bij jeugdproblematiek kan het
de doorslag geven wie men in de wijk bij het probleem betrekt. In die netwerken

4

 enk hierbij aan: Centrum Jeugd en Gezin, Maatschappelijk Werk, Opbouwwerk, Jeugdzorg en
D
Gemeentelijke diensten.
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is mogelijk kennis, budget of inzet van andere (wijk)werkers 5 te halen. Daarnaast
kan het koppel de netwerkpartners adviseren bij het aanpakken van problemen
in de wijk.

4. Informatie uitwisselen en delen
De wijkagent weet wat er speelt in een wijk, hij kent de bewoners en weet welke
jongeren in aanraking zijn geweest met de politie. De jongerenwerker kent de
jongeren en weet wat ze bezig houdt. Hij hoort veel op straat, van de jongeren
zelf of van hun vrienden. In het koppelwerk wordt deze informatie met elkaar
gedeeld. In hoofdstuk 4 wordt dit verder uitgediept.
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Wijkagent: ‘Door de samenwerking bereik je dingen: de politie hoeft minder vaak
naar een buurt toe. We hadden een buurtje waar de politie twee keer per week
kwam. Na de koppelaanpak, met veel praten, samenwerken en hulp van andere
partners in de wijk organiseren, verminderde dat naar 1 keer per maand.’

5. Inzet van mensen en middelen

Wijkagent: ‘Jongerenwerkers heb-

Koppelwerkers doen elk hun eigen werk, maar dan enkele malen per maand
samen, in een koppel. Er is (bijna) geen extra inzet nodig in uren of mankracht.
Ze delen hun kennis en stemmen acties af. Onder het werk wordt met en over de
jongeren gesproken. Het koppelwerk is een direct middel om in te zetten; er is
niets anders nodig dan de koppelwerkers zelf.

ben veel kennis over en contacten
met jongeren, wij hebben bredere
contacten met allerlei mensen. Zo
vullen we elkaar in het werk goed
aan en leren we ondertussen van
elkaar.’

6. Participatie bewoners
Voor wijkbewoners is het belangrijk dat er snel en zichtbaar wordt gereageerd op
klachten over overlast. De geregistreerde overlastmeldingen komen bij de politie
en de gemeente 6 binnen en worden direct doorgegeven aan het koppel van de
betreffende wijk. Naast die vastgelegde meldingen, krijgt het koppel ook veel
informele meldingen binnen van burgers. Het koppel gaat met de melders en de
jongeren in gesprek. Zij gaan ook zichtbaar de straat op, samen. De snelle reactie,
aandacht en betrokkenheid vanuit politie en welzijn wordt door de bewoners
gewaardeerd en vergroot de bereidheid om mee te werken aan de oplossing.

5

 erker is de verzamelterm van onder andere
W
welzijnsorganisaties voor de professionals in
de wijk (huismeester, wijkmaatschappelijk
werker, straathoekwerker, wijkbeheerder en
wijkmanager).

6

 lk stadsdeel heeft een wijkservicepunt
E
waar bewoners terecht kunnen en er is een
stedelijk meldpunt.

Directeur politie: ‘Via het koppelwerk krijg je informatie die
je anders niet had gekregen.
Bijvoorbeeld in een ernstige zaak
die speelde. Het betrof seksueel
misbruik van een minderjarige. Uit
de jongerengroep kwam bruikbare
informatie die wij als politie alleen
niet hadden gekregen.’
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Jongerenwerker: ‘Wij bekijken
samen de meldingen en gaan er
met z’n tweeën, als koppel, op af.
Zo komen wij vaak achter de voordeur bij de jongeren. We hebben
dan ook echt de rol van agent en
jongerenwerker. De wijkagent is
bezig met de feiten, het politiewerk,
en al gaande het gesprek kom ik
erbij en kan ik de jongere wijzen
op mogelijkheden en alternatieven
of eventueel doorverwijzen naar
andere hulpverleners.’

Jongerenwerker: ‘Een moeder vertelde de politie dat haar zoon werd gepest op
het internet. Ik ging met mijn koppelmaatje op huisbezoek. Zo kwam ik binnen
in het gezin. Via het reguliere jongerenwerk had ik die jongen nooit ontmoet. Hij
kwam niet in het jeugdhonk en hing niet op straat rond. We schrokken toen we dat
huis binnen kwamen. Het bleek om een multi-problem gezin te gaan, het huis zag
er vervuild uit en er was meer aan de hand. Wij hebben toen andere hulpverleners
ingeschakeld om in dat gezin weer orde te krijgen. De wijkagent bracht hulpverlening binnen het gezin en ik richtte mij vooral op de jongen. Het jongerenwerk heeft
echt iets voor die jongen kunnen betekenen. We hebben hem weten te motiveren
om een weerbaarheidstraining te volgen en hem uit zijn isolement gehaald.’
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Checklist hoofdstuk 1
Het koppelwerk
In dit hoofdstuk maakten we kennis met het koppelwerk en de zes factoren die
de meerwaarde van het koppelwerk aanduiden. Hieronder staan de overtuigingen waar (de aanpak van) het koppelwerk op gebaseerd is.

Checklist overtuigingen van beleid rond koppelwerk
 	Koppelwerk bevindt zich op het snijvlak van het bestuurlijk,
beleidsmatig- en uitvoerend domein.
 	Koppelwerk brengt de praktijk ‘op de vergadertafel’ van beleidsmakers en
bestuurders.
 	Doorzettingsmacht van het bestuur is van belang in de aanpak van
jongerenoverlast.

Programmamanager Travers Welzijn: ‘Zwolle heeft ervoor gekozen om het
koppelwerk gestalte te geven en het blijkt anno 2010 aan te sluiten bij de nieuwe
visie 7 over het welzijnswerk. De aanpak vergroot de burgerparticipatie. De betrokken organisaties zitten anders in elkaar en denken anders: waar de politie vooral
reageert op (on)veiligheid in de stad, denken jongerenwerkers vaak buurtpedagogisch. Ze willen de talenten van de jongeren ontwikkelen. Binnen het koppelwerk
heb je met beide facetten te maken: veiligheid en de ontwikkeling van de jongeren.
En dat is de kracht van het koppelwerk. Je weet de jongeren te bereiken die anders
lastig te bereiken zijn en gaat met hen aan de slag. Tevens bedient het de buurt. De
organisaties worden zichtbaar en benaderbaar voor de bewoners. Bij problemen
met of van een jongere kun je dit al vroeg signaleren en slagvaardig optreden.’

 	Koppelwerk faciliteert de regierol van de gemeente in de uitvoering van het
beleid rond risicojongeren.

Overtuigingen in de aanpak
 	Het uit de anonimiteit halen van jongeren is de start van de gerichte aanpak
van problemen en overlast.
 	De aanpak kan bestaan uit preventieve, curatieve en repressieve
interventies.
 	Alleen repressief aanpakken leidt niet tot vermindering van recidivekans.
 	De aanpak van jongerenoverlast is gericht op de groep als geheel en op de
individuele jongeren van die groep.
 	Het duurzaam aanpakken van jongerenoverlast of problemen van jongeren
vergt aandacht en tijd (quick wins op onderdelen zijn wel mogelijk). Een
deel van het rendement is pas na lange tijd zichtbaar.
 	De aanpak is altijd gericht op vermindering van problemen in de wijk én het
vergroten van kansen van de jongeren om zelfstandig en positief deel te
nemen aan het maatschappelijk leven.

7

Welzijn nieuwe stijl, in 2009 ingevoerd door toenmalig staatssecretaris Jet Bussemaker
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Hoofdstuk 2
De koppelwerkers:
samenwerking en
werkwijze
In dit hoofdstuk komen de koppelwerkers aan het woord over hun
eigen werk als jongerenwerker of wijkagent, maar vooral over het samenwerken in een koppel. In de samenwerking is vertrouwen nodig.
De koppelwerkers delen hun ervaringen uit de praktijk en geven tips.
Vervolgens komt de werkwijze aan bod: hoe voeren ze het koppelwerk uit?
Er worden vier methodische stappen uitgelicht: 1) contact maken met de
jongeren, 2) het aanspreken en corrigeren van jongeren, 3) huisbezoek en 4)
de-escalerend werken. Vervolgens komt de coaching van de koppels aan bod.
Tot slot zijn enkele opvattingen van de koppelwerkers over hun samenwerking
opgenomen.
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2.1 De koppelwerkers:
de jongerenwerker en de wijkagent
De jongerenwerker
De jongerenwerkers werken met en voor jongeren van ongeveer 12 tot 23 jaar.
De jongerenwerker weet wat er in de wijk leeft, kent de jongeren en heeft met
een groot aantal van hen een (vertrouwens)band. Hierdoor kan hij de jongeren
motiveren tot ander gedrag als dat nodig is. Ze willen door samen met jongeren
leuke of leerzame activiteiten te doen, de jongeren prikkelen om meer uit zichzelf te halen.
De kern van de functie jongerenwerker bestaat uit de volgende aspecten:
Het stimuleren en ondersteunen van zelfontplooiing en zelfontwikkeling;
Het vergroten van draagkracht;
Het verminderen van draaglast/zorgen;
Preventief en de-escalerend werken.
Die taken worden aan de hand van een methodisch plan uitgevoerd 8.
Jongerenwerkers zien dat jongeren met een beetje hulp veel meer kunnen bereiken dan dat zij zelf (en de ouders) denken. Met wat gerichte sturing op de besteding van vrije tijd van de jongeren kan doelloos rondhangen (met het gevaar van
overlast in de wijk) voorkomen worden. De jongerenwerkers gaan altijd uit van
kleine stapjes in hun werk. Soms ontmoeten zij jongeren met problemen die te
groot zijn om in één keer aan te pakken en zeker niet op te lossen zijn met enkel
zinvolle vrijetijdsbesteding. Er zijn jongeren die te maken hebben met drank- of
drugsgebruik door de ouders, mishandeling, vroegtijdig schoolverlaten en financiële problemen. Een jongerenwerker kan deze problemen niet (alleen) oplossen. Hij kan wel met de jongere in gesprek over bijvoorbeeld het terugkeren naar
school of het vinden van een (bij)baantje. Ook zal de jongerenwerker met toestemming van de jongere andere hulpverleners inschakelen die kunnen helpen.

8

Programmalijnen ambulant jongerenwerk, Travers Welzijn, 2010

Een voorbeeld van een jongere die te maken heeft met mishandeling,
genoemd door een jongerenwerker: ‘Ik zag dat een jongen uit de wijk geregeld
blauwe plekken had. Op een geschikt moment vroeg ik hem waar die plekken vandaan kwamen. Als het contact goed is en er is vertrouwen, zal een jongere eerder
geneigd zijn om zijn verhaal te vertellen. Ik vroeg of hij het goed vond dat ik zijn
blauwe plekken met andere hulpverleners ging bespreken.’
De jongerenwerkers moeten duidelijk en consequent zijn in hun optreden. Er zijn
huisregels in de jongerencentra opgesteld waar alle bezoekers zich aan moeten
houden. Als een jongere zich binnen misdraagt, staan daar sancties tegenover.
Een van die sancties kan zijn dat hij een bepaalde periode het jongerencentrum
niet in mag. Pas als er weer wederzijds vertrouwen is dat het goed zal gaan,
wordt die jongere weer binnen gelaten.
Ook op straat spreken de jongerenwerkers de jongeren aan op hun gedrag. Daar
heeft een jongerenwerker geen regels om op terug te vallen. Hij kan de jongeren
wel wijzen op het effect van hun gedrag en de overlast die dat in de wijk veroorzaakt. Jongerenwerkers vinden vanuit hun band met de jongeren vaak de juiste
toon om dit soort gedrag bespreekbaar te maken. Zowel buiten als binnen spreken zij de jongeren voortdurend aan op omgangsvormen. Van grof taalgebruik en
schelden (ook onderling), lawaai of troep maken wordt altijd wat gezegd.

De wijkagent
Een wijkagent heeft een wijk of buurt onder zijn hoede en is daar verantwoordelijk voor de politietaken. Zijn taken zijn breed: het vergroten van de verkeersveiligheid, het voorkomen van criminaliteit, het doorverwijzen naar hulpverlening en
het bieden van (acute) hulp. De wijkagent heeft naast dit algemene politiewerk
ook een specifieke verantwoordelijkheid gericht op de jeugd in zijn wijk. Met
preventie, vroegtijdig signaleren en waar nodig repressief optreden moet hij de
veiligheid en kansen van jongeren vergroten. Hij moet ook overlast door jongeren
voorkomen en indien nodig tegen gaan.
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Gebiedsscan Politie IJsselland, 2009:

Wijkagenten treffen jongeren in verschillende domeinen: op straat, in de wijk, op
scholen maar ook in het politiebureau. De jongeren kunnen dan dader of slachtoffer zijn. De wijkagenten beschrijven zichzelf als echte doeners die graag met
jongeren werken. Ze vinden het belangrijk dat de politie haar steentje bijdraagt
om te voorkomen dat jongeren in het criminele circuit terechtkomen. Voor hen is
dat een belangrijke motivatie om zich in te zetten voor jongeren.
Het verschil tussen een wijkagent en zijn collega’s, waaronder jeugdagenten en
collega’s van de noodhulp, is dat wijkagenten verbonden zijn aan een bepaald
werkgebied, de wijk. Zij zijn daarvoor de schakel met de rest van de politieorganisatie. In de wijk heeft de wijkagent contact met wijkbewoners, andere samenwerkingspartners en de jongeren. Wijkbewoners en de jongeren kennen de
wijkagent meestal van naam en/of gezicht en zien hem als het aanspreekpunt en
de vraagbaak van de politie.
De wijkagent heeft de partners in de wijk nodig bij het signaleren en voorkomen
van strafbare feiten. Voor het terugdringen van jongerenoverlast neemt de wijkagent deel aan overleggen in de wijk. De jeugdgroepen worden in kaart gebracht
en de aanpak gezamenlijk bepaald. De wijkagent is vanuit de politie degene die
het koppelwerk uitvoert, omdat het past bij zijn taak in de wijk. De wijkagenten
werken onregelmatig; zij draaien diensten in de ochtend, middag, avond- of
nachturen, en de weekenden. Wijkagenten plannen een deel van de werkuren
zelf in. De rest van hun werkuren wordt ingevuld door andere verplichtingen,
waaronder ‘noodhulpdiensten 9’.
9

 oodhulp: de politie die onmiddellijk komt bij allerlei meldingen zoals: een vechtpartij,
N
een inbraak, een schietpartij, een verkeersongeluk, winkeldiefstal en overlast jeugd.

10

 . Kolb (1939) is leerpsycholoog en pedagoog (VS). Hij ontwikkelde de Leercyclus volgens Kolb.
D
Die gaat over de leerstijlen van Denkers, Doeners, Dromers en Beslissers.

26

Jongerenwerkers en wijkagenten kunnen niet als anonieme en inwisselbare
professionals werken in een wijk. Ze werken vanuit hun eigen overtuiging, als
individu en zijn als het ware persoonlijkheden in een wijk. Jongeren weten vaak
precies welke dienders 11 in hun wijk deugen en welke jongerenwerkers chill 12
zijn. Koppels bouwen bij iedere stap die ze zetten aan hun reputatie in de wijk.

Ondersteuning aan de koppels
De koppels worden door de organisaties ondersteund in het uitvoeren van het
koppelwerk. Zo organiseren politie IJsselland en Travers Welzijn een coachingstraject voor de koppels en themadagen.

Coaching

Een voorbeeld van een afspraak van een koppel: ‘Eén van de jongerenwerkers
heeft aan zijn koppelwijkagent gevraagd om geen bekeuringen uit te delen in zijn
bijzijn. Ook al is er begrip voor ieders functie en andere rollen, die bekeuring kan het
vertrouwen dat met veel moeite is opgebouwd met een jongere, teniet doen in tien
minuten. Dit koppel heeft daar een afspraak over gemaakt en dat werkt.’

De koppelwerkers worden gecoacht door twee coaches. Zij zijn werkzaam bij
respectievelijk Travers Welzijn en de politieregio IJsselland, waar Zwolle onder
valt. De coachingsgesprekken vinden steeds plaats tussen een koppel en de coaches, zodat er vrijuit gepraat kan worden. Zeker bij een nieuwe samenwerking en
als een koppel elkaar nog niet kent, helpen de coachingsgesprekken om elkaar
beter te leren kennen. Hier worden ook de basisafspraken met elkaar gemaakt
over de samenwerking. Als de koppelwerkers genoeg vertrouwen in elkaar hebben opgebouwd, bespreken ze wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten.
De koppelwerkers geven aan dat zij het heel belangrijk vinden dat ze elkaar niet
afvallen in het openbaar. In de coachingsgesprekken worden de verschillende
stijlen van handelen besproken. Een goede samenwerking heeft te maken met
respect voor elkaars taken en nieuwsgierigheid naar elkaars vakgebied.
Een voorbeeld van een afspraak van een koppel: ‘Eén van de jongerenwerkers
heeft aan zijn koppelwijkagent gevraagd om geen bekeuringen uit te delen in zijn
bijzijn. Ook al is er begrip voor ieders functie en andere rollen, die bekeuring kan
het vertrouwen dat met veel moeite is opgebouwd met een jongere, teniet doen
in tien minuten. Dit koppel heeft daar een afspraak over gemaakt en dat werkt.’

11
12

 euzennaam voor politiemensen (M/V)
G
voor met name de mannen en vrouwen die in uniform op straat werken.
Chill (relaxed in de omgang).
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De reputatie
van het koppel

Themadagen
Voor de koppels worden periodiek, in ieder geval twee keer per jaar, themadagen georganiseerd door de samenwerkende organisaties. De koppels komen
een dagdeel bij elkaar en bespreken een vooraf bepaald thema. De thema’s
worden in de coachingsbijeenkomsten benoemd. Geïnteresseerde collega’s zijn
ook welkom om zich te laten bijpraten over het koppelwerk. In deze themadagen worden inzichten, ervaringen en problemen gedeeld. Van elkaar leren staat
dan centraal. De themadagen gelden als extra ondersteuning naast de coaching
voor de koppels. Een themadag ging bijvoorbeeld over de samenwerking met
netwerkpartners. De netwerkpartners gaven een presentatie over hun taken en
rol in de wijk. Zij hielden een speeddate-sessie waarin de koppelwerkers direct
concrete afspraken met hen konden maken over de eigen praktijk.
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overlast
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Hoogleraar Rolf Loeber zegt hierover het volgende: ‘Vroegtijdige interventie
bij de groep risicojongeren, dat is het enige dat werkt. Te vroeg ingrijpen bestaat
niet. Want als het eenmaal mis gaat, komt het zelden weer goed. Veel spijbelen,
treiteren van leeftijdsgenoten, winkeldiefstal en liegen. Dat is zo’n beetje het laagste treetje van wangedrag bij kinderen. Aanranding, beroving en het gewelddadig
belagen van de politie en hulpverleners volgen vaak pas jaren later. Soms gaan
ze daarna nog verder, deze piepjonge daders: mishandeling, verkrachting en zelfs
moord. De signalen dat het mis gaat, zijn er van jaren daarvoor 13.’

2.3 Jeugdoverlast
Bij het jongerenwerk komt het accent steeds meer te liggen op (jeugd)overlastbestrijding. Dat blijkt uit de beleidsnotities van de gemeente en het welzijnswerk.
De jongerenwerkers geven die ontwikkeling ook aan. Voor de politie is overlastbestrijding het begin van het tegengaan van (verdere) vormen van criminaliteit
door jongeren. De jongerenwerkers en de wijkagenten vinden elkaar dan ook
beleidsmatig in het voorkomen en bestrijden van jeugdoverlast. Het vroegtijdig
signaleren van overlast en risicogedrag van jongeren is van groot belang.
De koppels spelen een belangrijke rol in de groepsaanpak. Zij hebben zicht op
de samenstelling van een jongerengroep. Zij zien in de wijk en in de groep hoe
de groep zich opstelt en welke mate van overlast de jongeren geven. De koppelwerkers hebben ook zicht op bewegingen in de groep: vallen ze uit elkaar, is er
een nieuwe leider en gaan ze over tot het plegen van criminele activiteiten?

 it het artikel ‘Die boefjes zijn de daders van morgen’. Het Parool, 2 september 2010.
U
Rolf Loeber is hoogleraar psychiatrie en jeugddelinquentie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam en de Amerikaanse Universiteit van Pittsburgh.
14 Ook wel de Shortlist-methode of de methode van Beke genoemd.
15 Hans Kaldenbach, 2008.
13
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2.4 Methodische stappen
in het koppelwerk
Het koppelwerk bestaat uit een combinatie van de methodische stappen
die een jongerenwerker neemt in zijn werk met jongeren en die van de wijkagent. In deze paragraaf worden vier methodische stappen belicht: contact
maken met de jongeren, aanspreken op en corrigeren van gedrag, huisbezoek
en de-escalerend werken.

1) Van een eerste praatje naar contact
De koppelwerkers noemen het ‘gewoon praten met de jongeren’ als een van de
belangrijkste vaardigheden. Zelfs ervaren koppelwerkers kunnen een (eerste)
ontmoeting met een groep jongeren spannend vinden. Zeker als de samenwerking nog pril is en men moet groeien in de eigen rol, kan het lastig zijn om onbevangen een groep jongeren te benaderen. Een praatje maken is vaak de eerste
stap die de koppelwerkers nemen naar de jongeren toe. Het praatje heeft een
doel. Het doel is om het wantrouwen van de jongeren weg te nemen en een echt
gesprek met ze aan te gaan.

Contact
Als het koppel voorbij het stadium van een praatje komt, begint het leggen van
het daadwerkelijk contact. Het contact houdt in dat er een verbinding is met de
jongere. Voor het contact is het belangrijk dat er respect is voor de jongere. De
koppelwerkers benaderen de jongeren met een open houding en veroordelen
niet bij voorbaat. Het eerste contact maken heeft ook te maken met het leren
kennen van een jongere of een groep. Soms kan het helpen dat een koppelwerker aan een activiteit met de jongeren meedoet om er achter te komen wat ze
wel of niet willen. Het gaat hierbij naast het ontdekken van de talenten van een
jongere als individu ook om het groepsproces. Het groepsproces heeft namelijk
veel invloed op de jongeren zelf.
De koppelwerkers weten snel hoe de hiërarchie in een groep is. In het gesprek
met de koppelwerkers, zijn de ogen van een groep gericht op de zogenaamde
leider. Die informele leider bepaalt hoe het gesprek verloopt. De koppelwerkers
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Het aanspreken en
corrigeren van jongeren
Bij het aanspreken van jongeren zijn de volgende drie dingen echt
anders dan dertig jaar geleden:

richten de aandacht op die leider om goed contact met hem te krijgen. Een jongerenwerker gebruikt de vraag: ‘Ha jongens, wie is hier de baas?’ ook als binnenkomer. Hij gaat dan in gesprek met degene waar alle ogen op gericht zijn.

2) Het aanspreken en corrigeren van jongeren
Het aanspreken van jongeren op gedrag gaat anders dan vroeger. Jongeren
nemen niet zomaar alles aan, ook niet van professionals. Het dragen van een uniform en het hebben van een professionele functie zijn niet meer voldoende om
gezag te hebben bij jongeren.

3) Huisbezoek
In het contact met jongeren kunnen koppelwerkers tot de ontdekking komen
dat er meer aan de hand is. Koppelwerkers betrekken ook de ouders bij de aanpak. Ouders weten vaak niet wat hun kinderen doen, met wie ze omgaan en
hoe ze zich op straat gedragen. Sommige ouders stellen regels op voor hun kind
over eerder thuis komen of niet meer hangen op een bepaalde plek. De koppelwerkers komen soms bij gezinnen waar zoveel problemen zijn dat je er met
afspraken maken nog lang niet bent. Dit is de meerwaarde van de huisbezoeken:
je komt te weten hoe het er thuis aan toe gaat, hoe de jongere woont en welke
regels er zijn (als er regels zijn). Deze omstandigheden spelen een rol in het
gedrag van de jongere en in de wijze waarop de koppelwerkers met die jongere
en diens situatie omgaan. Een ander pluspunt is dat de koppelwerkers de ouders
positioneren als verantwoordelijke opvoeder.

Wijkagent: ‘We gaan naar de ouders toe om het gedrag op straat van hun kind
te bespreken. Weten ouders dat hun zoon liegt over waar hij zit en met wie hij
omgaat? Weten de ouders dat er door de buurt geklaagd wordt over hun kind? We
adviseren de ouders een keer te gaan kijken op de plekken waar hun kind is. De
meeste ouders waarderen het dat we langskomen.’
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4) De-escalerend werken
De koppels komen ook in spannende situaties terecht: jongerengroepen willen
elkaar in de haren vliegen, een groep bewoners wil de jongeren hardhandig aanpakken of de groep heeft net een bekeuring gekregen. Het is belangrijk dat de
koppelwerkers dan blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Zij moeten vaardigheden hebben om de situatie onder controle te krijgen.
De-escalatie begint met het creëren van een veilige omgeving, voor de koppelwerkers en de groep jongeren. De koppelwerkers halen jongeren uit elkaar als
die elkaar bedreigen of fysiek aanvallen. Als de groep zich tegen de koppelwerkers keert, is het van belang om de grenzen duidelijk aan te geven. De koppelwerkers beginnen met actief luisteren en open vragen stellen. Zij tonen begrip
en interesse zodat de emoties bedaren. Na een eerste (chaotische) paar minuten,
hebben de koppelwerkers de rust teruggebracht. Daarna kunnen ze beginnen
aan het gesprek over de bron van frustratie en mogelijke oplossingen.

Tips voor de-escalerend optreden bij een groep jongeren:
Hoe bedreigend is de situatie?
Vraag eventuele politieversterking uit het zicht te blijven.
Het is een voordeel als het koppel de groep kent en omgekeerd.
Hou een meter afstand! Ga niet recht voor de ander staan,
dat wekt agressie op.
Ga zo staan dat de ruziënde partijen
elkaar niet meer (in de ogen) kunnen zien.
Richt je tot de (informele) leider van de groep.
Vraag of hij je wil uitleggen wat er aan de hand is.
Spreek rustig, zelfbewust, met autoriteit en luister naar het verhaal.
Accepteer dat de emoties er uit moeten.
Raak de ander niet aan en ga niet wijzen.
Gebruik geen ‘gespreksgranaten’ zoals: ‘Dimmen jij!’,
‘Doe niet zo opgefokt!’. Zeg liever: ‘Vertel, wat is er gebeurd’
of ‘Het komt goed, vertel eens...’.
Bespreek enkele dagen later het voorval met de groep.
Blijf alert: spanningen tussen groepen kunnen blijven broeien en ook na
enige tijd weer oplaaien.

Teammanager Travers Welzijn: ‘Jongerenwerkers zijn een belangrijke schakel
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in het preventieve jeugdbeleid van gemeenten. Zij kunnen vroegtijdig problemen
signaleren en jongeren doorverwijzen naar de juiste instantie. De essentie van
het jongerenwerk zit in de verbinding in de wijk met de wijkbewoners en de
samenwerkingspartners.’

Bestuurder Travers Welzijn: ‘De ideale jongerenwerker voor het koppelwerk
is voor mij iemand die bevlogen is en passie heeft. Die denkt vanuit de wijk en
vooral buiten werkt, op straat waar de jongeren zijn. Hij moet kunnen schakelen en
samenwerken met andere werkers in de wijk. En daarnaast moet de ideale jongerenwerker dynamisch zijn, lef hebben, modern zijn en in staat tot verbinding.’

Wijkmanager gemeente: ‘De wijkagent en de
jongerenwerker moeten naast elkaar staan.
1 + 1 = 3, dat werkt goed. Maar zij moeten allebei hun eigen rol houden en in die samenwerking de verbinding vinden.’
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Jongerenwerker: ‘We starten meestal vanuit het jeugdhonk 16. We maken een
praatje met de jeugd en spelen een potje biljart met de jongeren. De meeste jongeren vinden de wijkagent een ‘goede’, in tegenstelling tot sommige van zijn collega’s.
Na deze opstart, gaan we samen de straat op. We hoeven vaak maar twintig meter
te lopen of we worden al aangesproken door bewoners. Het kan over van alles
gaan. Van parkeerproblemen tot hondenpoep. Wij ontmoeten zo ook de ouders
van de jongeren die in het honk komen. Door zo samen in de wijk te lopen, weten
buurtbewoners en jongeren ons sneller te herkennen. We ontmoeten op straat ook
jongeren die we niet kennen vanuit de jeugdhonken.’

Jongerenwerker: ‘Je moet investeren in de relatie met de jongeren in ‘vredestijd’
en niet pas als er ‘oorlog’ is, want praten lukt dan niet en luisteren is er helemaal
niet bij.’
Jongerenwerker: ‘Wij zijn good guy en de politie is bad guy. Dat is hoe we beginnen. Maar als we bij de jongeren komen met een wijkagent, ons koppelmaatje,
doen ze normaal tegen hem. Als wij erbij zijn denken de jongeren niet dat de politie
er is om fouten te vinden, maar omdat ze in hen geïnteresseerd zijn. De politiemensen maken dan ook echt contact, het is veel opener. Dan zeggen de jongeren dat
die wijkagent een goede is. Je hoort ook weleens dat jongeren zeggen dat ze een
politieagent niet moeten. Als je niets met jongeren hebt, kom je nergens. We zijn
allemaal jong geweest en als je er zo in staat, voelen die jongeren dat aan.’
Jongerenwerker: ‘Ik werk graag met de doelgroep en leef me dan echt in. Het
gaat vanuit mijn werk om betrokkenheid, pedagogisch verantwoord bezig zijn en
signaleren wat er aan de hand is. Je moet vooral zien wat ze wèl goed kunnen.
Je voetbalt met ze om ze te stimuleren, je wilt ze laten participeren. Je moet wel
scherp zijn op groepsgedrag. Je moet zowel één jongen kunnen helpen als een
hele groep.’
Jongerenwerker: ‘Zelfs de ergste hanggroepen zijn aanspreekbaar. Ze laten sociaal gewenst gedrag zien zodra ze ons zien en zijn heel beleefd tegen ons. Dat doen
ze natuurlijk omdat ze geen rottigheid willen.’
16

 wolle heeft 3 jongerencentra met een stadsdeelfunctie: Rezet, Level-Z en het AA-huis.
Z
Verder zijn er jeugdhonken die kleinschaliger van aard zijn en een buurtfunctie hebben.
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Wijkagent: ‘Als wijkagent wil je weten wat er gaande is in je wijk. Jeugd is altijd
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aan de orde in ons werk dus is het belangrijk om de politiesystemen op jeugd te
scannen in die wijk. Als er namen uitspringen, zoek je die jongeren op en maak je
een praatje met ze. Zo kom je erachter wie die jongere is en met wie hij omgaat.
Soms komt het voor dat een nieuwe of onbekende jongen in de groep zijn naam
niet wil zeggen. Dan wordt hij aangespoord door zijn vrienden om dat wel te doen
als ze je kennen en vertrouwen.’

Wijkagent: ‘Als er een melding van overlast is, begin ik pas op het laatste moment
over de overlast. Ik begin te vragen met hoe het met ze is. Pas op het laatst zeg ik:
‘Jongens, ik kom dit keer met een reden, mensen hebben geklaagd over overlast.
Als er rotzooi ligt, vraag ik of dat van hen is. Als ik niet zelf gezien heb wie de rotzooi gemaakt heeft, kan ik daar alleen naar vragen.’

Wijkagent: ‘De politie moet een beetje jongerenwerker zijn en de jongerenwerker een beetje politieagent. Met mijn koppelmaatje heb ik een hele goede klik en
samen hebben we mooie dingen gedaan. We spreken veel met de jeugd in de wijk
en weten precies wat er speelt. We gaan respectvol met hen om, daarom luisteren
ze ook naar ons.’

Wijkagent: ‘Jongeren die mogelijk gaan afglijden kunnen door de jongerenwerker
enthousiast worden gemaakt voor activiteiten. Zo’n jongen of meisje heeft dan
weer een zinvolle vrijetijdsbesteding en ze blijven in het zicht van de hulpverleners.
Als politie alleen kun je zoiets bijna niet voor elkaar krijgen. Je kent het aanbod en
de jongeren veel minder goed dan de jongerenwerker.’

Teamchef politie:
‘Jongerenwerkers en politiemensen
moeten kennis over de jeugd en
hun belevingswereld hebben, maar
ook informatie met elkaar uitwisselen over wie de jongeren zijn,
wat ze doen en hoe hun leefsituatie
thuis is. Dat is het begin van het
werk. De jongerenwerkers die goed
contact hebben met de jongeren
kunnen dingen doorgeven aan de
wijkagent zonder dat ze daarmee
hun vertrouwensband met de jongeren in gevaar brengen.’
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Checklists Hoofdstuk 2
De koppelwerkers samenwerking
en werkwijze
In dit hoofdstuk werd inzicht gegeven in de samenwerking van de
koppelwerkers. Enkele methodische stappen werden toegelicht. De
koppelwerkers gaven concrete tips voor de interventies en noemden
voorbeelden uit de praktijk. Hieronder worden veel van die inzichten in
de checklist weergegeven.

Checklist Samenwerking in het koppel

Checklist mogelijke interventies

 	Hoeveel tijd en energie heb je elk apart en als koppel?
 	Wat heb je nodig om je werk goed te doen?
 	Ken je je eigen passie/drive voor het werk als professional en die van je
koppelpartner?







 	Sta je open voor samenwerking?
 	Wat kun je van je koppelmaatje leren?
 	Welke rol heb je naar de jongeren? Ben je een maatje, een opvoeder, een
meester, een rolmodel, een netwerkpartner?
 	Wat betekent ‘vertrouwensband’ voor jou?
 	Ben je vooral een ‘denker’ of een ‘doener’ en hoe ga je daar mee om?






	Gesprek ouders en jongere tijdens huisbezoek.
	Advies aan ouders en afspraken met hen maken.
	Steun en advies aan de wijkbewoners om zelf de jongeren aan te spreken.
	Jongeren tips geven voor het omgaan met wijkbewoners.
	Regels opstellen voor de hangplekken.
	Jongeren adviseren en steunen bij het inslaan van een andere weg.
	Specialistische hulpverlening inschakelen of de jongere doorverwijzen.
	Groepsstructuur doorbreken door leider er uit te halen.
	Inrichting hangplek aanpassen (zoals prullenmanden, bankjes, verlichting en overkappingen) om onveiligheidsgevoelens wijkbewoners weg te
nemen.

 	Surveillances rond de hangplekken opvoeren (bij overlast).
 	Repressief optreden: bekeuren en/of strafrechtelijk vervolgen.

Checklist aanspreken en corrigeren van jongeren
 	Geen correctie zonder contact
 	Gezichtsverlies vermijden
 	Het is geen voordeel dat je ouder bent
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Hoofdstuk 3
De jongeren
In dit hoofdstuk zoomen we in op de doelgroep van het koppelwerk:
de jongeren van tegenwoordig. Over de jongeren wordt heel veel
geschreven en er bestaan verschillende opvattingen waar we enkele
van zullen weergeven. We laten ook de mensen uit Zwolle zelf aan
het woord over hun opvattingen. Daarnaast bekijken we de vrijetijdsbesteding van de jongeren.

3.1 Jongeren van toen en nu
Vroeger kende de wijkagent of de jongerenwerker de meeste jongeren in de wijk
bij naam en ook hun ouders. Nu kennen de koppelwerkers vaak alleen een deel
van de jongeren. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de geografische werkgebieden van de koppelwerkers steeds groter zijn geworden en er veel
meer verscheidenheid is in het werk. De jeugd is voortdurend in beweging. De
jongeren worden steeds mondiger en willen als individu benaderd worden. Meer
dan ooit zijn ze het gewend om hun mening te geven.
Jongeren zijn altijd op zoek naar een eigen plek om samen met hun vrienden te
zijn. Jongeren van vroeger en nu zijn niet zonder meer te vergelijken. Het jong zijn
en bij een groep willen horen is wel universeel en van alle tijden. Een belangrijk
verschil ten opzichte van vroeger is dat de wereld veel kleiner geworden is door
communicatiemiddelen, zoals het internet, Skype, MSN, mobiele telefoons en tv.
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3.2 De Zwolse jeugd in een notendop
Zwolle is een economische groeistad en er wonen relatief veel werkende mensen met kinderen. Een verschil met steden in de Randstad is dat Zwolle meer
homogeen is. Maar Zwolle heeft ook enkele wijken waar meer dan 60 verschillende nationaliteiten wonen.
Een ‘typisch’ Zwolse jongen of Zwols meisje heeft werkende ouders, gaat naar
school en heeft vrienden waar hij mee sport of uitgaat. Het kan zijn dat die
Zwolse jongere op straat is, aan het hangen en kletsen met vrienden. Op straat
zie je meer jongens hangen dan meisjes en ook in de jongerencentra komen over
het algemeen meer jongens. De meisjes spreken vaker met vriendinnen thuis af
en zijn daardoor wat minder zichtbaar.

17

 ebaseerd op: Generatie Einstein, commuG
niceren met jongeren van de 21ste eeuw,
J. Boschma, 2007.
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Politie, Jeugd en de virtuele wereld, Expertgroep Digikids, 2010
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3.3 Jongeren en vrijetijdsbesteding
Jongeren krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheden en moeten daarmee
om leren gaan. Vanaf een jaar of twaalf wordt zowel door ouders als professionele instanties verwacht dat jongeren zelfstandig(er) zijn en eigen keuzes maken.
Een jongere vanaf twaalf jaar kan zelf een boete krijgen voor spijbelen, voor hinderlijk gedrag en een verkeersovertreding.
Jongeren hechten veel waarde aan hun vrienden en de groep waar ze mee
omgaan in hun vrije tijd. Zij zullen hun gedrag, kledingstijl en taal aanpassen aan
de groep waar ze bij horen. In die groep kan alcohol of drugsgebruik aan de orde
zijn. Jongeren zullen eerder alcohol en/of drugs gaan gebruiken als hun vrienden
dat ook doen.
Uit de GGD jongerenmonitor blijkt bijvoorbeeld dat het alcoholgebruik bij met
name twaalf tot en met vijftienjarigen de afgelopen vijf jaar behoorlijk is toegenomen. Tactus 19 besteedt veel tijd aan de zorg voor jongeren die het risico lopen
verslaafd te raken. Zij geven voorlichting over drank- en drugsgebruik, gokken en
andere vormen van verslaving.
De jongerencentra bieden naast activiteiten ook kansen voor ontmoetingen met
vrienden. De jongeren kunnen er op de computer werken, poolen, tafelvoetballen en muziek maken/luisteren. Een van de jongerencentra in Zwolle, Level Z,
onderscheidt zich omdat jongeren daar zelf de producent zijn. De mate van participatie van jongeren is hier heel hoog. Daardoor voelen ze zich meer betrokken
bij de regels van het jongerencentrum.
Veiligheid is heel belangrijk in het leven van jongeren. Het ontbreken van veiligheid, aandacht en warmte thuis kan een van de oorzaken zijn voor het rondhangen op straat, overdag of ’s avonds. Je gaat liever niet naar huis als je het risico
loopt om klappen te krijgen of het gevoel hebt dat je als last wordt ervaren.
De behoefte aan veiligheid kan ook een reden zijn om je ergens bij aan te sluiten.
Als je bij een (grote) groep hoort, ben je toch enigszins beschermd en komen je
vrienden voor je op. Voor jongeren is het ontzettend belangrijk dat zij zich in het
contact met de koppelwerkers veilig voelen.
19

Verslavingszorg
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Hans Kaldenbach over de jeugd: ‘De wereld rond de jeugd van tegenwoordig is

Jongerenwerker: ‘Zwolle is wel-

Jongerenwerker: ‘Jongeren zitten

veranderd. Of het nu de jongeren zijn die zich anders gedragen, of de omgeving die
daar anders op reageert, zeker is wel dat het aanspreken van jongeren door politieagenten en jongerenwerkers anders gaat dan vroeger en niet makkelijker.’

iswaar geen Amsterdam met de
bijbehorende criminaliteit en jeugdproblematiek, maar ook in Zwolle worden
jongeren mondiger. Het kan zomaar
zijn dat je een grote mond krijgt als je
ze aanspreekt, zeker als je met je koppelmaatje van de politie bent.’

midden in de fase van de gierende hormonen. Het lijkt wel of ze daar steeds
eerder mee te maken krijgen, vooral de
meiden.’

Jeugdagent: ‘De groepen die in Zwolle Zuid
hangen zijn tussen de 13 en 19 jaar oud. Het zijn
vooral jongens, maar ook een paar meisjes. Ze
zitten allemaal op school en/of hebben werk. Ze
drinken alcohol, ook sterke drank, blowen, maken
lawaai, plassen buiten en maken soms dingen
kapot. Ze hebben verschillende hangplekken.
Als het regent staan ze onder afdakjes of in een
bushokje. Bij mooier weer zitten ze op bankjes
of spelen een potje voetbal. Ze zijn voortdurend
bezig met hun telefoons en thuis spelen ze games
of zitten op Hyves of MSN. Het internet speelt een
belangrijke rol in hun leven.’

Wijkagent: ‘Problemen met jeugd
worden overtrokken tegenwoordig,
ook in de media. Ik zie niet zoveel
verschil tussen de jongeren van
toen en nu. Wat belangrijk is, is hoe
je de jongeren tegemoet treedt.’
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Programmamanager Travers Welzijn: ‘De jeugd in Zwolle doet het goed, maar
er zijn altijd uitzonderingen. Die uitzonderingen moeten we goed volgen en ondersteunen. Is de jeugd anders dan tien of twintig jaar geleden? De beïnvloeding door
volwassenen uit de directe omgeving is afgenomen en de invloed van mediabronnen en de eigen groep is juist toegenomen. De jeugd is veeleisender, verwend, heeft
meer mogelijkheden voor ontplooiing, maar is ook kritischer. Waar ik me zorgen
over maak is dat ze niet goed kunnen omgaan met teleurstellingen. Ze lijken ook
minder aan zelfreflectie te doen. Je merkt het bijvoorbeeld als je feedback geeft op
hun gedrag en dan als reactie krijgt: ‘Zo ben ik nu eenmaal, daar heb je maar rekening mee te houden.’
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Directeur politie: ‘De jeugd in Zwolle is anders dan in Amsterdam, we zijn hier
wat traditioneler. Tegelijkertijd zie je hier ook de echte problemen in de vorm van
keiharde criminaliteit bij sommige groepen opkomen. Zwolle is een studentenstad
en dat heeft ook zo zijn eigen dynamiek. Vorig jaar hebben we een lezing georganiseerd voor de wijkagenten en toen is de Generatie Einstein besproken. Zo wordt
deze generatie jongeren wel eens genoemd. De boodschap uit dat verhaal was om
authentiek te blijven als professional. Je mag best via e-mail communiceren met de
jeugd (in hun ogen een ouderwetse manier), als het maar bij je past.’

Checklist hoofdstuk 3
De jongeren
Het koppelwerk richt zich op ‘risicojongeren’. Wie zijn dat? Bij één of
meer criteria van deze checklist kan de jongere tot de doelgroep van
de koppelwerkers behoren.

Checklist Criteria risicojongeren, de signalen 20
 	Ontbreken startkwalificatie
(MBO-diploma niveau 2 of HAVO-/VWO-diploma)
 	Werkloosheid (langer dan 3 maanden)
 	Jong vaderschap of moederschap
 	Schuldhulpverlening
 	Spijbelen (meer dan 20 schooldagen)
 	Voortijdig schoolverlaten of afstromen
(naar ‘lagere’ schoolsoort overstappen)
 	Op wachtlijst staan voor hulpverleningstraject,
instelling of speciaal onderwijs
 	Jeugddetentie
 	Gedragsproblemen zoals antisociaal gedrag, vervreemding,
opstandigheid en verslaving
 	Gezinsproblemen zoals verwaarlozing, drugsgebruik, geweld,
armoede en echtscheiding
 	Familieleden met antecedenten
 	Omgang met vrienden die probleemgedrag vertonen
 	OTS 21 voogdij, jeugdreclassering of geïndiceerde zorg
 	AMK 22 rapportage of civiele rapportage 23
 	Getuige, slachtoffer of verdachte van gewelds-, zeden- of levensdelict

Gebaseerd op Risico-factoren matrix Communities that Care
Ondertoezichtstelling = een maatregel van de kinderbescherming die ingezet kan worden
wanneer kinderen probleemgedrag vertonen of als er sprake is van ontucht, verwaarlozing en/of
mishandeling door ouders.
22 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
23 Rapportage voor de Raad van de Kinderbescherming ten behoeve van civiel-juridische besluiten
over bijvoorbeeld uithuisplaatsing en omgangsregeling na een (echt)scheiding.
20
21
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Hoofdstuk 4
Informatie
Dit hoofdstuk gaat over informatie. Informatie speelt een sleutelrol in
het koppelwerk. Om succesvol te zijn als koppel moet je weten wat
er in de wijk speelt. Die informatie wordt gebruikt om problemen aan
te pakken, maar informatie uitwisselen kan ook dilemma’s opleveren.

4.1 Informatie delen
Alles begint met informatie. Succesvolle koppels weten wat er speelt in hun wijk.
Zij weten waar de hotspots zijn, wie daar ‘hangt’, wanneer dat gebeurt en hoe
bewoners daar mee omgaan. Zij weten wat er al gedaan wordt in een wijk ten
aanzien van jongeren en zij kennen de vrijwilligers, professionals en netwerkpartners die in de wijk actief zijn.
De politie beschikt over privacygevoelige informatie en kan die informatie niet
zomaar delen met professionals buiten de politieorganisatie. Een wijkagent weet
welke informatie er in het belang van de jongere uitgewisseld kan worden en
welke informatie niet. Jongerenwerkers leggen geen informatie vast over personen,
en zij maken geen rapportages. Het kan in de samenwerking helpen dat de wijkagent de jongerenwerker vertelt dat er in een bepaalde wijk/straat de laatste tijd
veel meldingen zijn van overlast. Die informatie is heel algemeen en gaat niet over
specifieke personen; het is informatie die kan helpen bij het opzoeken van groepen
jongeren die overlast plegen. De jongerenwerker heeft baat bij die informatie.
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Tips van de koppelwerkers voor het praten met wijkbewoners:
Neem de bewoners altijd serieus, ook als jij vindt dat ze de problemen met
jongeren overdrijven;
Voorkom teleurstellingen bij de wijkbewoners en wees helder in wat kunnen verwachten;
Kies geen partij (voor de bewoners of voor de jongeren);
Geef de bewoners tips en raad voor het omgaan met de jongeren.

Naast de eigen professionele opvatting, zijn er ook formele regels nodig. Zo biedt
artikel 20 van de Wet Politiegegevens de mogelijkheid voor de politie om haar
gegevens te verstrekken aan derden (niet zijnde andere opsporingsinstanties)
waarmee structurele samenwerking plaatsvindt. Het is wel vereist dat het hier
gaat om een ‘zwaar algemeen belang 24’. Er is geen informatieconvenant afgesloten tussen politie Zwolle en Travers Welzijn voor het koppelwerk. Er is wel een
privacybeleid voor overleggen tussen partners in Zwolle. Dat privacybeleid houdt
in dat de partijen het verstrekken van informatie en gegevens afwegen op basis
van eigen regelgeving en het doel.

4.2 Wijk en straat
Tijdens het wandelen door de wijk gaan de koppelwerkers gericht op pad. Zij
praten met wijkbewoners, die waardevolle informatie hebben voor de koppels.
Soms vertellen wijkbewoners dat ze zich onveilig voelen en niet langs een groep
jongeren durven te lopen. Vooral ’s avonds kan een groep dat gevoel van onveiligheid veroorzaken. Het koppel kan mediator zijn tussen de bewoners en de
jongeren bij het bespreken van de overlast. De wijkbewoners kunnen de koppelwerkers ook werk besparen als zij die jongeren zelf gaan aanspreken.
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I n de Memorie van Toelichting van de Wet Politiegegevens (WPG) staat het zwaarwegend
algemeen belang benoemd: maatschappelijke problemen bij de bestrijding en/of voorkoming
van jeugdcriminaliteit.

4.3 De jongeren
De jongeren geven zelf ook veel informatie. Zij vertellen de jongerenwerkers
waar ze mee zitten en wie hun vrienden zijn. In de jongerencentra en jeugdhonken horen en zien de jongerenwerkers wat de jongeren bezig houdt, tussen de
activiteiten door. Op straat is het lastiger; de jongeren zijn meer op hun hoede en
hun aandacht wordt niet afgeleid door bijvoorbeeld het potje poolen, de tv of de
muziek. Een huisbezoek levert ook veel informatie op.

Met de beperkte tijd die een koppel heeft, moet verstandig omgegaan worden.
De wijkagenten halen uit het politiesysteem informatie over de plekken waar en
wanneer het meeste overlast is en wie daar bij betrokken zijn. Iedere melding
die bij de politie binnenkomt wordt geregistreerd in het politieregistratiesysteem BVH 25. Het vastleggen van informatie is een belangrijk onderdeel van het
politiewerk.
Politieagenten die bij een melding komen, leggen na afloop in het systeem vast
wat er aan de hand was, wie zij gesproken hebben, hoe dat verliep en welke
afspraken ze gemaakt hebben. Zo blijft de wijkagent op de hoogte van wat er
gaande is in een wijk/buurt en welke afspraken collega’s hebben gemaakt.
Andere professionals en netwerken in de wijk zijn ook belangrijke bronnen van
informatie over jongeren. Het GBT (Gebieds Beheer Team) is een overleggroep
met professionals van verschillende organisaties zoals politie, welzijnswerk,
gemeente en woningcorporaties. Elke wijk van Zwolle heeft een GBT. Dit netwerk komt een of twee keer per maand bij elkaar en maakt integraal wijkplannen. Die plannen worden uitgevoerd door de betrokken partijen. Het kan over
fysieke zaken gaan die vervangen moeten worden (bijvoorbeeld verlichting, afvalbak), maar ook over sociale vraagstukken en jeugdoverlast. Er wordt gesproken
over de hot spots, de problemen die er spelen en de hanggroepen. Individuele
gevallen worden soms ook besproken.
25

BVH: Basis Voorziening Handhaving, politie systeem
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Wijkagent: ‘De grens aan wat je je

Jongere: ‘Ik ken de wijkagent wel. Ik

koppelmaat wel of niet vertelt is persoonlijk. Ik zet een jongerenwerker niet
voor het blok, hij vertelt wat hij wil en
verantwoord vindt. Maar ik vind wel
dat de jongerenwerker tegen de jongeren moet kunnen zeggen: ‘strafbare
feiten bespreek ik met de politie!’

weet niet of ik zomaar iets vertel. Hij
is toch van de politie. Ik zal nooit mijn
vrienden of zo verlinken. Laatst kreeg ik
van een andere politieman zomaar een
boete. Dat heb ik wel tegen de wijkagent gezegd. En toen vroeg ik aan de
wijkagent: ‘Kan dat wel zomaar?’ Hij
legde mij toen uit waarom ik die boete
kreeg en wat ik kon doen als ik het er
niet mee eens was.’

Jongerenwerker: ‘Als een jongere
hier in het jeugdhonk iets jat, ga ik
eerst met hem en zijn ouders praten.
Als we dat zo kunnen oplossen, vertel
ik het niet aan de wijkagent. Maar als
ik iets hoor over zwaardere zaken
zoals inbraken of overvallen dan geef
ik dat wel door. Dat zeg ik ook tegen
de jongere zelf, daar ben ik heel open
in: ‘Ik ga dit melden bij de politie, ik
kan niet anders. Want je brengt jezelf
en anderen in gevaar.’

Jongerenwerker: ‘De sociale omgeving van een jongere kennen is vaak
heel belangrijk. Wij gaan als koppel
op meldingen af, we gaan daar met
z’n tweeën heen. Wij willen ook bij die
jongere achter de voordeur komen, dus
kijken hoe zijn thuissituatie eruit ziet.’
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Checklists Hoofdstuk 4
Informatie
In dit hoofdstuk bleek dat informatie verzamelen en uitwisselen een
cruciale rol speelt in het koppelwerk. Maar om welke informatie gaat het dan?
Hieronder wordt in kaart gebracht wat koppels moeten weten om hun werk
optimaal te kunnen doen.

Checklist De wijk en de (hang)jongeren

Checklist Waarin is de wijk kwetsbaar?

















	Waar en wanneer zijn de jongeren in de wijk?
	Wat doen ze daar?
	Met hoeveel jongeren staan ze er?
	Wie heeft er last van?
	Hoe gaat de wijk met de jongeren om?
	Hoe gaan bewoners met elkaar om?

	Hoe motiveer en betrek je de bewoners?
 	Wie zijn sleutelfiguren in de wijk?
 	De geschiedenis ten aanzien van jongerenproblematiek in de wijk

	Verkrijgbaarheid drugs of wapens
	Maatschappelijke normen die er gelden
	Hoe staat de wijk bekend (in de media)?
	Hoe is de binding van de bewoners met de wijk?
	Hoe is de participatie van bewoners?
	Hoe is de kwaliteit van de behuizing?

	Hoe is de kwaliteit van de openbare ruimtes en voorzieningen?
 	Welke problemen spelen er in de wijk?

Checklist De samenwerkingspartners:
Checklist Wat wil je weten van de risicojongeren







	Naam (bijnaam), leeftijd, adres
	School, werk of anders
	Interesses, toekomstverwachting
	Geschiedenis (verhuizing, antecedenten, ruzies)
	Vrienden, met wie gaat hij om?
	Positie in de groep
(meeloper, leider, beïnvloedbaar: goede of foute kant op)

 	Gezondheid, verslaving
 	Is de jongere aanspreekbaar (voor buurtbewoners en professionals)?
 	Hoe is de thuissituatie (familie, veiligheid, inkomen, woonruimte)?
 	Zijn de ouders/opvoeders aanspreekbaar?






	Wie werken er in de wijk (met jongeren)?
	Wat doen de partners en wat kunnen ze voor het koppel betekenen?
	Wat kan het koppel voor de partners betekenen?
	Welke verwachtingen hebben de partners van de koppels?

Checklist Beleid van betrokken organisaties
 	Welke plannen, afspraken en ontwikkelingen zijn er?
 	Is er coaching of intervisie gegarandeerd voor de koppels?
 	Is de informatie-uitwisseling gegarandeerd in de eigen organisatie
(borging)?
 	Is het koppelwerk ingebed in de wijkaanpak?
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Hoofdstuk 5

De coach over de klik tussen
koppelwerkers: ‘Je moet bereid

Succesfactoren
en valkuilen
In dit hoofdstuk bespreken we de succesfactoren oftewel de randvoorwaarden voor succesvol koppelwerk. Daarna bespreken we de
uitdagingen die er op het gebied van afspraken, samenwerken, planning en aansturing voor het koppelwerk bestaan.

5.1 Succesfactoren
a) Klik Een van de belangrijkste succesfactoren is de klik tussen de koppelwerkers. De koppels kunnen elkaar niet zelf uitkiezen, maar worden gekoppeld omdat
men wat je in een wijk wilt bereiken en hoe je dat gaat doen.
Coach koppelwerkers: ‘Je kunt niet uitkiezen met wie je het koppelwerk doet.
Beginnende koppels moeten aan elkaar wennen. Zij moeten van elkaar ontdekken
wat ze weten en hoe ze in het werk staan. Ze moeten over hun vooroordelen heen
groeien. Zo komen jongerenwerkers af van de gedachte dat wijkagenten een soort
vijand van jongeren zijn en de wijkagenten krijgen een ander beeld van de jongerenwerker. Die jongerenwerkers blijken niet soft te zijn.’

Een jongerenwerker over de klik
met zijn koppelmaatje:
‘Je moet elkaar leren kennen,
gewoon tijdens het werk. De wijkagent weet nu dat ik zorgvuldig met
informatie omga. Hij weet dat ik mij
altijd hou aan de geheimhouding
en ik weet ondertussen wat ik aan
hem heb. Hij gaat niet in mijn bijzijn
bekeuringen uitschrijven en hij deelt
met mij wat ik moet weten.’

zijn om in elkaar te investeren en
zin hebben om elkaar te leren kennen. Je gaat het lastig krijgen als
koppel, dat is zeker. Je zult vooral
moeten wennen aan de werkwijze
van je koppelpartner. Wij adviseren
vooral aan de slag te gaan. In de
praktijk leer je elkaar kennen. Als je
oprechte interesse in elkaar hebt en
bereid bent om van elkaar te leren,
kun je groeien tot een koppel dat
kennis, netwerken en informatie
deelt en dus echt samenwerkt. Er
zijn koppels die nooit een klik zullen
maken met elkaar. Op een bepaald
moment moet je dat inzien en stoppen. Maar er zijn ook koppels die
geweldig naar elkaar gegroeid zijn
en dan is er veel energie, effectiviteit
en plezier.’

Jongerenwerker: ‘Aanvankelijk zag ik het niet zo zitten, dat zal ik eerlijk zeggen.
Ik zag al voor me hoe mijn relatie met de jongeren kapot zou gaan doordat ik bij
hen met een politieman aankom. Ik had toen nog niet zo’n goed beeld van de
taken van een wijkagent. Die is niet alleen maar bezig met bekeuren en achter boeven aan zitten. Een wijkagent heeft een veel bredere taak en is echt geïnteresseerd
in de mensen in zijn wijk. Hij wil duurzame en eerlijke oplossingen. Toen ik daar
achter kwam, was samenwerken eigenlijk heel logisch geworden.’
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Jongerenwerker: ‘Ik kwam laatst in het winkelcentrum een jongeman tegen die

b) Vanuit vroegsignalering Snel ondersteuning organiseren. Koppelwerkers

ik nog ken van een paar jaar geleden. Hij liep met zijn vrouw en twee kleine kinderen. Hij zag me en vloog me om de hals en zegt tegen zijn vrouw: ‘Dit is nu de man
die mij gered heeft. Zonder hem hadden wij hier niet gestaan.’ Indertijd was hij een
van de crimineeltjes in de wijk. Hij kon niet met zijn emoties omgaan, was nogal
agressief en werd door andere jongens een beetje als loopjongen gebruikt. Thuis
had hij te maken met mishandeling, zijn ouders hadden totaal geen grip meer op
de situatie. Iedereen liet hem uiteindelijk vallen. Vanuit het koppelwerk hebben wij
ons over hem ontfermd. Hij moest elke dag om 9.00 uur bij het jongerencentrum
zijn en met ons meewerken. Hij deed natuurlijk nog wel eens dingen die niet mochten, maar is aan de goede kant gebleven. Stel dat hij wel verder was afgegleden,
wat had dat de samenleving gekost, over maatschappelijk rendement gesproken.’

zien signalen bij jongeren die erop kunnen duiden dat die in de knel zitten of
dreigen te raken. Het is belangrijk dat die signalen snel onderkend worden en
dat er acties volgen. De koppelwerkers voorkomen met deze interventie dat een
jongere onbereikbaar wordt voor ouders en hulpverleners. De koppelwerkers
organiseren ondersteuning uit het sociale netwerk rond de jongere en zij activeren hulpbronnen in het leven van de jongere. Hoe eerder men ingrijpt, hoe succesvoller de interventie.

Nog een sprekend voorbeeld van maatschappelijk rendement: ‘In de Zwolse
volkswijk Kamperpoort moesten in 2009 177 oude woningen gesloopt worden. Het
risico op brandstichtingen, vernielingen en het illegaal strippen van woningen werd
als hoog ingeschat. De koppelwerkers maakten er zich richting de woningbouwcorporatie en de gemeente hard voor dat een aantal bewoners een nadrukkelijke rol
kregen tijdens de sloop. De koppelwerkers werkten samen met de opbouwwerker
een concept uit, dat zowel bewoners als bovengenoemde organisatie in een winwin situatie bracht. De in de wijk wonende (oud ijzer)handelaren en een aantal
jongeren mochten alle bruikbare materialen vóór de komst van de slopershamer
uit de woningen halen en verkopen. De opbrengst was voor hen. Als tegenprestatie
moesten zij toezicht houden op het gebied gedurende de avond- en nachturen en in
de weekenden. Nadat de afspraken gemaakt waren, zochten deze bewoners hun
‘collega-concurrenten’ en een aantal jongerengroepen in de stad op. Zo werden
anderen op de hoogte gebracht van deze ‘deal’. Dit met de expliciete mededeling
dat bezoek bij de slooppanden niet gewenst was. De koppelwerkers zorgden er
vervolgens voor dat de bewoners herkenbaar de werkzaamheden konden uitvoeren. Dit concept is een enorm succes gebleken: geen enkele brandweerwagen heeft
hoeven uitrukken, duurbetaalde particuliere bewakingsdiensten waren niet nodig
en de politie-inzet beperkte zich gedurende drie maanden tot het opnemen van het
gebied in de nachtelijke surveillance.’

c) Maatschappelijk rendement De samenleving heeft last van criminaliteit
en overlast en het kost veel geld. Voorkomen is per definitie efficiënter. Waar
zaken niet voorkomen kunnen worden, moeten ze beheersbaar gemaakt worden
zodat ze niet verder oplopen. Het koppelwerk is een belangrijk middel om problemen te beperken en waar dat kan om te buigen naar iets positiefs.

d) Rol van de leidinggevenden
Leidinggevenden spelen een rol in het uitdragen van de visie en het belang van het
koppelwerk. De leidinggevende kan er op sturen dat de koppelwerker geregeld
dienst doet met collega’s. De koppelwerker heeft dan de kans om zijn kennis en
visie te delen. De leidinggevende van de politie heeft mogelijkheden om verbindingen te leggen tussen teams en specialisten in het korps en de koppelwerkers.
Bijvoorbeeld met de wijkrecherche, meldkamer of de afdeling die de informatievoorziening verzorgt. Dat leidt tot korte lijnen en een betere informatiepositie. De
koppelwerkers hebben ook een rol in het beïnvloeden van het management. Zij
zorgen ervoor dat het koppelwerk de aandacht krijgt die het verdient.

e) Successen uitdragen De meest effectieve manier om het koppelwerk
bekendheid en draagvlak te geven is door successen te communiceren. Het
breder uitdragen van de successen kan aan de koffietafel of middels de interne
nieuwsbrieven en intranet. Ook kan het koppelwerk opgenomen worden in introductie- en opleidingsprogramma’s van nieuwe collega’s. De koppelwerkers kunnen een rol spelen in het uitdragen van hun kennis aan (nieuwe) collega’s.
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f) Bekendheid en draagvlak bij de partners in de wijk De verwachtingen van de partners over het koppelwerk moeten juist zijn. Er moeten per wijk
afspraken zijn over de inzet. De partners weten daardoor wanneer en hoe de
koppelwerkers ingezet worden, wat zij tegenkomen en welke vragen zij van de
koppelwerkers kunnen verwachten. De koppelwerkers hebben in de wijkaanpak
een adviesfunctie; door hun kennis van de jongeren en jeugdproblematiek kunnen zij adequaat aansluiten bij de vragen. Het kan helpen om het koppelwerk te
promoten tijdens wijkbijeenkomsten, buurtavonden en andere activiteiten.

Teammanager Travers Welzijn: ‘Met dingen die lastig te meten zijn,
weet je het resultaat pas als het stopt.’

Wijkagent: ‘Het is moeilijk om de successen van koppelwerk te borgen
in de organisatie, omdat je ze niet in cijfers kunt uitdrukken.’

Bestuurder Travers Welzijn over het meten van resultaten: ‘De effecten van
de inzet van de koppelwerkers zijn zo lastig te meten! Daar heeft de politie last van,
omdat zij gebonden zijn aan prestaties. Ik geloof heilig in het zichtbaar maken en
aantonen van resultaten, bijvoorbeeld door ‘Social return on investments’. Daarin
zit de legitimatie van dit werk en dat maakt het tot een belangrijke uitdaging. We
moeten oppassen dat we het zogeheten kind niet met het badwater weggooien en
dat we de werkende dingen niet stuk maken.’

5.2 Valkuilen en uitdagingen
in het koppelwerk
Het koppelwerk is succesvol en heeft effect. Maar er zijn ook uitdagingen en factoren die het lastig maken. Zo noemen we hieronder enkele valkuilen. Elke valkuil heeft een uitdaging in zich. De uitdaging is om het anders en beter te doen.

a) Roosterdruk Capaciteit en tijd zijn belangrijke punten voor de koppelwerkers. Waar de koppels elke week met elkaar de straat op willen, is er plantechnisch niet altijd ruimte in de roosters. Vooral de wijkagenten hebben veel
andere verplichtingen waardoor het koppelwerk niet altijd in het rooster past. De
jongerenwerkers hebben het koppelwerk in het jaar(uren)plan verwerkt, terwijl
de wijkagent afhankelijk is van de planning van het team, zijn eigen afspraken en
ander werk. Dat maakt dat sommige koppels maar eens in de twee weken met
elkaar de straat op kunnen. Voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met
elkaar en met de doelgroep, is dat te weinig.
b) Meten van resultaten Meten is weten, is een uitdrukking die veel gebruikt
wordt. In het koppelwerk kunnen resultaten niet altijd gemeten worden. Zo
wordt er niet apart bijgehouden wanneer de koppels naar een bepaalde melding
gaan of een bepaalde groep/jongere aanspreken. Ook is niet altijd goed duidelijk
te maken wat de effecten zijn van de aanpak van een koppel. Uit zachte resultaatfactoren blijkt dat het koppelwerk resultaat heeft. In wijken waar de koppels
veel met elkaar de straat op gaan en hun pappenheimers kennen vermindert de
overlast. Maar om een duidelijker beeld te krijgen, moet hier meer onderzoek
naar gedaan worden.
c) Eigen rol houden De jongerenwerker en de wijkagent accepteren van
elkaar dat ze allebei een andere rol hebben en dat ze ander werk doen. Een
wijkagent moet reageren als hij strafbare feiten ziet; een jongerenwerker zal het
gesprek aangaan, maar heeft niet de mogelijkheid om repressief op te treden.
Deze verschillende rollen kunnen weleens tegenover elkaar staan.
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Teammanager Travers Welzijn: ‘Jongerenwerkers moeten met wat vroeger de
tegenpartij (de politie) was aan de slag. Dat kan alleen als je met elkaar in gesprek
bent. Als je de visie kent en de doelgroep, kun je bij elkaar komen. Maar je moet
wel weten wat de ander met jouw inzet gaat doen. Dat vertrouwen is belangrijk.
Jongerenwerkers die altijd alles goed vinden van de jongeren, daar komt de politie
niet verder mee.’

d) Pats-boem-klets Het effect van de noodhulppolitie. In een wijk komt het
voor dat burgers de politie bellen en melding maken van overlast door jongeren.
De noodhulppolitie gaat naar de plek van de overlast en treedt daar op. Als dat
niet goed gaat en de boel escaleert tot beledigingen of meer, beschadigt dat
optreden het vertrouwen in de koppelwerkers. Intern kan het helpen dat er een
instructie wordt opgesteld die door de meldkamer van de politie wordt meegegeven. Daarin moet staan hoe de collega’s de jongeren kunnen aanspreken. De
koppelwerkers kunnen een rol spelen bij het opstellen van zo’n bejegeningsprofiel en hun collega’s hierbij begeleiden.
e) De roep om hard optreden Een deel van de burgers vraagt om harder
ingrijpen door politie en justitie. Zij vinden zowel de politie als justitie te soft.
De roep om een harde aanpak heeft in veel gevallen betrekking op jeugdoverlast. Een situatie ‘hard’ of ‘zacht’ aanpakken is de keuze voor een middel, een
bepaalde manier van aanpak. In de discussie zou centraal moeten staan of in een
bepaalde situatie een harde of zachte aanpak het gewenste doel oplevert. Soms
is immers een harde, soms een zachte aanpak effectief.
Mensen die bij voorbaat een harde aanpak bepleiten, verliezen uit het oog dat
‘hard’ en ‘zacht’ middel zijn, geen doel. Het gevaar bestaat dat zij de koppelwerkers op een verkeerd spoor zetten, hen tot averechts gedrag verleiden. De koppelwerkers kunnen uit balans raken en ineffectief gaan handelen. Overigens is
het ook niet effectief als mensen altijd een zachte aanpak bepleiten.

aanpak
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Het koppelwerk kan door sommige burgers gezien worden als een ‘zachte’ aanpak. Zij vinden dat de politie dan te veel aan het hulpverlenen is. Omdat het koppelwerk succesvol is in de benadering en het doel, is dat een onjuist beeld van
burgers. Het koppelwerk is niet enkel een praatje maken met de jeugd. Er zit een
methodiek achter en de koppelwerkers hebben een doel en een plan. Bij problemen of signalen volgen er gerichte acties en plannen.

Checklist Hoofdstuk 5
Succesfactoren en valkuilen
In dit hoofdstuk zijn de randvoorwaarden voor succes en de uitdagingen in het
koppelwerk belicht. In de checklist hieronder zijn de kritische succesfactoren voor
het koppelwerk verzameld.

Checklist succesfactoren en randvoorwaarden
 	De meldkamer van de politie weet welke groepsaanpak in een wijk is
afgesproken en geeft dat aan de noodhulp door bij een melding.
 	De wijkagent registreert de afspraken rond een jongere in het politiesysteem.
 	De wijkagent vraagt zijn collega’s informatie over jongeren die zij tegenkomen
in hun werk vast te leggen.
 	De koppelwerkers melden successen met jongeren en in de wijk aan collega’s,
leiding en partners.
 	De informatiespecialisten van de politie (analyse en informatieknooppunten)
veredelen informatie en leveren analyses aan de wijkagent over: hot spots van
overlast, samenstelling groepen, kritieke momenten van overlast en trends.
 	De netwerkpartners en collega’s van de koppelwerkers weten wat het
koppelwerk inhoudt en welke bijdrage het levert aan de organisatiedoelen.
 	Collega’s en netwerkpartners weten welke jongeren en wijken onder welk
koppel vallen.
 	De koppelwerkers delen actief relevante informatie met collega’s.
 	De koppelwerkers weten welke informatie zij met elkaar mogen delen en er
is een wettelijke basis voor deze informatie-uitwisseling.
 	De methode van de Groepsaanpak geeft informatie over aantallen en soorten
groepen in de wijken. In de shortlist staat benoemd wie de risicojongeren zijn.

Wijkagent: ‘Jongeren snappen
weliswaar beter dan ouderen het
verschil tussen een wijkagent en de
rest van de politie, maar wij moeten
soms wel uitleggen waarom de
‘andere’ politie doet zoals ze doet.’

 	Managers en bestuurders van de betrokken organisaties ondersteunen elkaar
in het op de agenda houden van het koppelwerk.
 	Managers en bestuurders spreken de verwachtingen die ze hebben van het
koppelwerk uit en handelen hiernaar in het uitvoeren van het beleid.
 	Managers en bestuurders kennen de successen, uitdagingen en knelpunten van
de koppelwerkers in de praktijk.
 	Er is een brochure over het koppelwerk voor jongeren, ouders en wijkbewoners
beschikbaar.
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Hoofdstuk 6
Opvattingen over
het koppelwerk
De collega’s van de koppelwerkers en andere professionals hebben bepaalde opvattingen over het koppelwerk. Deze komen in
dit hoofdstuk aan de orde. Daarnaast komen de personen aan het
woord die bij de gemeente, politie en Travers Welzijn een belangrijke positie bekleden en het koppelwerk een warm hart toedragen. De jongeren komen ook aan het woord over het koppelwerk
(ook al kennen zij die term niet altijd).

6.1 Collega’s en andere professionals
De directe collega’s van de koppelwerkers zijn positief over de samenwerking.
Zij zien de effecten ervan in de praktijk. Zij steunen het koppelwerk en doen
er een beroep op als het nodig is. Sommigen zien het ook zitten om zelf een
koppel te vormen. Bij collega’s die wat verder af staan van de koppelwerkers
bestaan wel eens misverstanden over wat de samenwerking inhoudt.

Ambulant jongerenwerker, zelf geen koppelwerker: ‘Door de samenwerking
met de wijkagent krijgt de jongerenwerker in zijn wijk dingen sneller voor elkaar
voor de jeugd. Dat merk je als zij samen voor een jongere hulpverlening vragen of
als de gemeente iets moet doen voor een hangplek.’

Directeur politie: ‘We moeten meer doen aan verwachtingsmanagement.
Samenwerkingspartners hebben verwachtingen van elkaar en de burger heeft verwachtingen van ons. Voor het koppelwerk is het essentieel dat de verwachtingen
juist zijn en niet te hoog. In de politieorganisatie heb je twee leerscholen: de ene
wil vasthouden aan het gebiedsgebonden werken en verbinding houden met de
gemeenschap. De ander is meer gericht op opsporing. Ik denk dat een wijkagent
contact en verbinding moet hebben met de gemeenschap, met als doel opsporing.
Ik ben door enkele concrete voorbeelden gaan geloven in het koppelwerk. Ook
vanuit de veiligheid moet men verbinding hebben met de gemeenschap.’

Wijkagent, nu geen koppelwerker meer: ‘Ik heb zelf vroeger ook
koppelwerk gedaan, dus ik weet
wat het waard is. Er zijn collega’s
van de noodhulp die je het niet
uit kunt leggen. Zij zien jongeren
voornamelijk als lastposten die
veel werk opleveren en brutaal zijn
tegen de politie. Dat je als wijkagent zo nu en dan met die jongeren een potje gaat biljarten in het
jeugdhonk, daar snappen zij het
nut niet van. Ze zien daar het effect
niet van.’

Jongerenwerker: ‘Als ik zonder
mijn koppelmaat, de wijkagent,
de straat op ga, vragen jongeren
aan mij: ‘Waar is je maat? Zij kennen ons en weten dat we samen
werken.’
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Een andere jongere uit dezelfde
groep over koppelwerkers:

78

‘Zolang ik er geen last van heb,
mogen ze van mij alleen of samen
werken. Die wijkagent en die jongerenwerkers (de specifieke namen
worden genoemd) zijn wel aardig.
Ik vind het best als ze met mij een
praatje maken.’

Jongere: ‘Ja, ik ken ze wel maar ik
ken dat woord koppelwerk niet. Ik
zie J. en E. in de wijk samen lopen,
dan gaan ze op alle groepjes jongeren af. Ik kan altijd wel goed praten
met ze.’

Jongere: ‘Politie blijft toch politie.
Die uniformen schrikken ons af. Ze
weten alles van je. Als ik hier in het
jongerencentrum iets vertel, dan
weet even later de politie het ook.
Het lijkt wel of de muren hier oren
hebben. Ja, de politie komt een
praatje maken als er niks aan de
hand is. Vinden wij dat gezellig? Het
blijft politie en die moet uit de buurt
blijven.’ (Na het interview vertelt
deze jongen dat hij later zelf bij de
politie wil werken!)

6.2 De bestuurders
over het koppelwerk
De directeur Politie, de wethouder Jeugd en de bestuurder van Travers
zorgen er samen al jaren voor dat het koppelwerk op de agenda staat. Zij
geloven er in en zien de effecten, ook al zijn die lastig met cijfers te onderbouwen. In dit hoofdstuk komen ze aan het woord.

6.3 De jongeren
over het koppelwerk
Jongeren kennen de term koppelwerk niet. Als ze gevraagd worden naar hun
ervaringen met de wijkagent en de jongerenwerker, komen er verschillende
beelden naar boven. Het meest opvallende is dat de (anonieme) jongeren
negatieve beelden hebben over de politie in het algemeen. Maar zij kennen
en accepteren wel hun ‘eigen’ wijkagent. Jongeren geven aan dat het aan de
houding van de wijkagent ligt of men hem mag, niet aan henzelf. Ze willen
dat de wijkagent en de jongerenwerker praktische dingen voor hen regelt,
bijvoorbeeld een nieuwe hangplek. De koppelwerkers krijgen vaak van jongeren te horen dat ze blij zijn dat er aandacht voor ze is.

Hans Kaldenbach: ‘Wie had twintig jaar geleden kunnen geloven dat jongerenwerkers en politiemensen elkaar zouden gaan waarderen? Wie had durven voorspellen dat ze in Zwolle als koppels de straat op gaan? Koppels zijn bedoeld om
effectiever te zijn in het benaderen en aanspreken van jongeren. Door in koppels
samen te werken blijken agenten en de jongerenwerkers bovendien van elkaar
te leren. Ze krijgen zicht op elkaars competenties en ze krijgen ook begrip voor de
dilemma’s waar de ander mee te maken heeft. Koppelwerk draagt bij aan lerende
mensen en lerende organisaties.’
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Bestuurder Travers: ‘In Zwolle werkt het koppelwerk, omdat we hier hard
gewerkt hebben aan het wijkgericht werken. Dat is bij uitstek een instrument/
manier van werken waarop je heel laagdrempelig de partijen in de wijk verbindt.
Op uitvoeringsniveau ontstaat dan samenwerking en vertrouwen. Als we praten
over het koppelwerk, is iedereen enthousiast. Maar het zit nog niet in onze systemen, onze dagelijkse inzet. Het inbedden betekent ook dat we het koppelwerk een
vast onderdeel maken van de inzet. Het loopt als de samenwerking het doel is. We
moeten ook zorgen dat het koppelwerk overal gebeurt. Nu zijn er wijken waar het
koppelwerk in het slop is geraakt of helemaal nog niet van de grond is gekomen.
Voor mijzelf zie ik een grote rol in het op de agenda zetten en houden van het koppelwerk. Binnen Travers zijn we bezig om in de planning en control dit soort taken
beter te borgen. Zo weten wij beter waar het om gaat.’
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De coördinerend wethouder Jeugd over het koppelwerk: ‘Zwolle kent net
als andere steden ook overlast door groepen jongeren. Maar juist door het koppelwerk kunnen we hier vaak snel op inspelen. Koppelwerk is dan niet het enige
middel wat we inzetten, want als er echt sprake is van grote overlast van groepen
jongeren kiezen we ook andere middelen zoals buurtbemiddeling. Maar als basis
voor deze interventies is het koppelwerk dat we bijna over de hele stad hebben een
belangrijke pijler. Wij zijn wat dat betreft heel tevreden over de resultaten die met
het koppelwerk behaald worden. Het is een initiatief dat van onderop is ontstaan.
Dat geeft al aan dat vooral in de dagelijkse praktijk hier de voordelen van worden
ondervonden. De kracht van het koppelwerk zit in de eerste plaats er in dat politie
en jongerenwerk kijken met een verschillende bril. Door alleen met de repressieve
blik te kijken help je jongeren niet om hun gedrag te veranderen. En door alleen
naar de omstandigheden te kijken spreek je jongeren onvoldoende aan op de consequenties van hun gedrag. In de tweede plaats zit de kracht van het koppelwerk
in het feit dat beide partners hun eigen rol in het koppel vervullen en elkaar daarin
respecteren. Dat maakt het koppel sterk. We zien dat het koppelwerk duurzaam
goede resultaten geeft in de wijken. Het is de ‘Er op af’ aanpak die maakt dat zaken
niet groter worden dan nodig is. Als er iets gebeurt weten partijen elkaar snel te
vinden. Maar ook worden jongeren geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Ik denk dat het belangrijk is dat je als wethouder het belang van partijen bij
een goede samenwerking benadrukt. Zowel voor politie als voor het jongerenwerk
betekent koppelwerk dat voldoende inzet in de wijken mogelijk moet zijn. De winst
zit in zowel jongeren aanspreken op hun gedrag als het ondersteunen van jongeren
om wat van het leven te kunnen maken. Wij zien dat de samenwerking van politie
en jongerenwerk voor beide partijen vruchten afwerpt. Het zijn de werkers in de
wijken die het moeten doen, maar als gemeente kun je randvoorwaarden creëren
om dat mogelijk te maken. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat het niet
zinvol is om alleen in te grijpen als er overlast is ontstaan. Uit diverse onderzoeken
is ook gebleken dat preventieve activiteiten de beste resultaten opleveren en dat
zien wij ook in de praktijk in Zwolle. Daarom pleit ik er voor om het koppelwerk
in te zetten om preventief in te grijpen en jongeren die stappen op de verkeerde
weg zetten te helpen om weer op het rechte pad te komen. Samenwerken is een
belangrijke voorwaarde om blijvend goede resultaten te realiseren.’

Checklist Hoofdstuk 6
De opvattingen over koppelwerk
Professionals die het koppelwerk kennen uit de praktijk zijn er positief over, zo
blijkt uit dit hoofdstuk. Niet alle collega’s van de koppelwerkers weten wat het
koppelwerk precies inhoudt. Daarom volgt hier een korte checklist met enkele
aandachtspunten die kunnen helpen bij het uitdragen (van de methodiek) van
het koppelwerk.

Checklist het uitdragen van het koppelwerk:
 	Koppelwerkers worden door leidinggevenden ondersteund in het uitdragen
van de methodiek van het koppelwerk aan collega’s.
 	De afdeling Communicatie levert een bijdrage aan het uitdragen van het
koppelwerk.
 	Alle professionals in de organisaties hebben voldoende kennis en kunde om
hun taak rond jongeren goed uit te voeren.
 	Vroegsignalering en preventie zijn naast repressie wezenlijke interventies in
de aanpak van jongerenproblematiek door het jongerenwerk en de politie.
 	Een deel van de effecten van het koppelwerk is pas op lange termijn
zichtbaar.
 	Dit boek is voor elke nieuwe wijkagent en jongerenwerker beschikbaar.
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Hoofdstuk 7
Visie betrokken
organisaties
In dit hoofdstuk verwoorden de drie betrokken organisaties hun visie
op het koppelwerk. Het gaat over de inbedding en de borging van
deze methodiek. Tot slot sluiten wij af met een blik op de toekomst
en enkele aanbevelingen.
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7.1 Politie IJsselland
Met de meeste jongeren gaat het hartstikke goed. Ze gaan naar school of werken,
ontwikkelen zich op positieve wijze en benutten de vele mogelijkheden die ze
hebben. Zij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet en stappen zelfverzekerd
de ‘grote wereld’ in. Een aantal jongeren heeft echter te maken met minder gunstige omstandigheden zoals een sociale omgeving die beperkte kansen biedt,
moeilijkheden thuis of problemen op school. Sommigen van hen raken betrokken bij incidenten of veroorzaken bijvoorbeeld overlast, waardoor zij in aanraking
komen met de politie.
Vaak krijgen we pas te maken met jongeren op het moment dat anderen ze als een
probleem ervaren. Dan is niet alleen repressief optreden een taak van de politie.
We richten ons ook op preventie, signaleren trends en hebben een adviserende rol.
Vanuit onze brede maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we ernaar de
jeugd te stimuleren om zich te ontwikkelen. In het jeugdbeleid van de politie staat
daarom de persoonsgerichte aanpak van hinderlijke, overlastgevende en criminele
jongeren centraal. Deze aanpak gebeurt in samenwerking met ketenpartners. Het
koppelwerk is hier een goed voorbeeld van. Door samen met jongerenwerkers op
te trekken en de straat op te gaan vergroten de wijkagenten hun kijk op de wijk.
Het stelt hen extra in staat het contact met de jongeren en hun leefomgeving te
intensiveren. De koppelwerkers maken gebruik van elkaars kennis en kunde en
versterken zo hun informatiepositie. Dit is zeker bij het in beeld brengen van jeugdgroepen een sterke troef. Twee weten immers meer dan een. Ook in het vroeg
signaleren van zorg bij jongeren speelt de nauwe samenwerking tussen politie en
jongerenwerk een belangrijke rol. Wanneer een wijkagent bijvoorbeeld een aantal
zorgsignalen herkent, kan hij deze bij zijn koppelmaatje toetsen en wanneer nodig
verwijst hij de jongere door naar de juiste zorginstantie. Andersom kan een jongerenwerker de wijkagent attenderen op mogelijke strafbare feiten die in de wijk of
in thuissituaties plaatsvinden. Hierbij is het van belang dat de koppelwerkers zich
bewust zijn van welke informatie zij op welke manier met elkaar delen. In dat geval
geldt een gemeenschappelijke visie: het belang van de jongere staat voorop.
Als we kijken naar de toekomst biedt het koppelwerk niet alleen mogelijkheden
voor de aanpak van problemen in de wijk. Het creëert ook winstpunten voor de

interne organisatie van politie en jongerenwerk. Door slimme combinaties te
maken wordt de inzet van onze medewerkers meer gericht, effectiever en efficiënter. We vergroten hiermee onze kennis van en binding met de wijk en zijn tegelijkertijd een betrouwbare partner.
Het koppelwerk is een krachtig middel en verdient een blijvende plek in de lokale
samenwerking en beleid. Het past binnen de visie van de politie om gebiedsgebonden te werken en problemen wijkgericht en samen met netwerkpartners aan
te pakken. We koppelen niet alleen mensen aan elkaar maar ook informatie, kennis en vakmanschap. De uitdaging is om de kansen die het koppelwerk biedt nog
meer te benutten dan dat we nu al doen.
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7.2 Travers Welzijn
Het jongerenwerk van Travers Welzijn richt zich zowel op competentieontwikkeling als op leefbaarheid- en veiligheidsvraagstukken waarbij jongeren een rol spelen. De kracht van het jongerenwerk ligt in het feit dat jongerenwerkers op straat,
in accommodaties en eventueel thuis langdurige contacten met jongeren kunnen
aangaan. De jongerenwerkers zijn zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte en
kennen de jongeren in de wijk. Vanuit die positie en hun professionaliteit zorgen
ze voor de maatschappelijke participatie van jongeren. Daarmee helpen ze de
overlast van jongeren te voorkomen en waar nodig te bestrijden.
Het jongerenwerk heeft een brede taak. Het is present in de wijk en heeft daarbij
een belangrijke signaleringsfunctie. Met activiteiten ondersteunen ze de jongeren
in hun groei naar volwassenheid.
Jaap Noorda zegt in zijn onderzoek ‘De staat van professioneel jeugd- en jongerenwerk anno 2009’: ‘Jongerenwerkers leggen gemakkelijk contact met moeilijk
bereikbare jongeren. Laaggeschoolde jongeren komen bijna automatisch op ze
af. Ze weten wat er in de buurt te doen is en hoe ze jongeren kunnen helpen. Het
jongerenwerk stelt zich open en laagdrempelig op en bouwt de contacten professioneel uit. Hierdoor zijn ze de verbindende schakel’.
In die verbindende schakel vindt het jongerenwerk de samenwerking met
de politie en vooral de wijkagenten. Daar waar het instrumentarium van de
wijkagent ophoudt, zal de jongerenwerker kunnen doorpakken door jongeren te ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling, participatie, integratie.
Jongerenwerkers begeleiden de jongeren in hun vrije tijd in aansluiting op hun
leefwereld en sociale omgeving. Omgekeerd zal de wijkagent door kunnen pakken als het overlastgevend gedrag van jongeren grenzen van tolerantie en wettelijke regelgeving overschrijdt en het instrumentarium van de jongerenwerker
tekort schiet. Een prachtige en elkaar versterkende samenwerking zal dan worden gerealiseerd.
Toch gaat effectief samenwerken van jongerenwerker en wijkagent niet altijd
vanzelf. Om die reden hebben we kernwaarden geformuleerd om jongerenwerkers handvatten te bieden en het koppelwerk succesvol te maken. De kernwaarden ‘kwaliteit leveren’, ‘elkaar accepteren’ en ‘bieden van continuïteit’ zijn door

onze jongerenwerkers uitgewerkt in concrete uitgangspunten. Een open, eerlijke
communicatie zowel naar elkaar als naar de doelgroep; het onderkennen van de
eigenheid van elkaars functies; een duurzaam draagvlak binnen de eigen organisaties en bij de kernpartners in de wijk; oprechte betrokkenheid bij elkaar en bij
de doelgroep zijn voorbeelden van de concrete uitwerking van de kernwaarden.
Tegelijk worden alle koppels gecoacht om hen in staat te stellen zo goed mogelijk verantwoordelijkheid te kunnen dragen in situaties in de wijk die om een
gezamenlijke aanpak vragen. In onze beleidsvisie zeggen we ‘iedereen vooruit,
de buurt versterken we samen’. We geven daar een brede invulling aan. We stellen de leefwereld van jongeren centraal en zetten onze medewerkers daarvoor
ondersteunend en dienstbaar in. Maar omdat in onze complexe samenleving
geen enkele partij alleen de sleutel tot succes heeft sluiten we allianties met
ketenpartners en andere partijen. Het koppelwerk is het levende bewijs dat dit
zin heeft. Samen zijn de jongerenwerker en de wijkagent sterker, in Zwolle bewijzen we dat al jaren.
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7.3 Gemeente Zwolle
In Zwolle zijn we al zo’n jaar of tien samen met de partners in de wijken druk
bezig om de veiligheid in de stad te vergroten, ondermeer door in te zetten op
het thema Jeugd en Veiligheid. In dat kader hebben we een breed pakket aan
interventies die wijkgericht en in onderlinge samenhang werken aan duurzame
veiligheid in de wijken. Samenwerking, problemen aanpakken, preventie en een
integrale aanpak zijn hierbij de sleutelwoorden.
Een van de parels die vanuit dit kader zijn ontstaan is het koppelwerk. Vanuit de
samenwerking tussen jongerenwerk en politie is vanuit de praktijk dit onderdeel
vorm gegeven. Uit bevlogenheid voor de jongeren in de stad is de samenwerking
die de basis vormt voor het koppelwerk ontstaan in de dagelijkse praktijk van
politie en jongerenwerk. De menselijke factor is van groot belang, vooral in de
wijken. Door een goede samenwerking van politie en jongerenwerk kan hinderlijk en overlastgevend gedrag van jongeren al vroeg gesignaleerd worden en aangepakt. Dit voorkomt escalatie.
Het veiligheidsbeleid zet zich in om Zwolle een stad te laten zijn waarin de inwoners zich veilig voelen. Het jeugdbeleid is erop gericht dat jongeren in vrijheid
kunnen opgroeien tot volwaardige leden van de samenleving. Dat zij zich veilig
voelen in de stad en de kans krijgen om de talenten die zij hebben op een goede
manier te gebruiken zowel ten behoeve van hun eigen ontwikkeling als van de
samenleving. Een van de speerpunten op het snijvlak van beide terreinen is de
gebiedsgerichte preventieve inzet. Koppelwerk is hier een uitwerking van.
De samenwerking voor het koppelwerk is vanuit de praktijk ontstaan. Maar daarmee was dit erg persoonsafhankelijk. Om te bewerkstelligen dat er op een goede
manier wordt samengewerkt en om de continuïteit van die samenwerking te
waarborgen, waren een gezamenlijke visie en samenwerkingsafspraken nodig.
Koppelwerk is niet los te zien van een goede infrastructuur in de wijken. Dat geldt
zowel voor de inzet van de wijkagent en van de jongerenwerker. Ook op andere
partners, zoals scholen, corporaties, maatschappelijke werk, moet teruggevallen kunnen worden. Van groot belang is de lange adem: juist door voort te bouwen op bestaande contacten, gegroeide samenwerking en dicht bij de mensen
in de wijk te werken kunnen duurzame resultaten bereikt worden. Leren van

succesvolle projecten en activiteiten en deze voortzetten. Het is ook van belang
om soms kleinschalige maar succesvolle zaken voort te zetten. Het koppelwerk
is als een klein initiatief in een wijk ontstaan en doorgegroeid tot een belangrijke
pijler van het gemeentelijk jeugdbeleid.
We zijn er als gemeente Zwolle trots op dat de partners in de wijken zo goed
samenwerken. Samenwerken is de basis van een goed resultaat. In Zwolle stellen we samenwerken centraal in ons beleid: Samen maken we de stad is niet
voor niets het motto van Zwolle.
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7.4 Tot slot
De stad Zwolle, de betrokken organisaties en de koppelwerkers zijn nog niet uitgedacht over het koppelwerk. Er staan een aantal interessante ontwikkelingen op
stapel. Zo zal het Centrum Jeugd en Gezin een zinvolle bijdrage leveren aan het
jeugdbeleid in de stad. De wens om het koppelwerk uit te breiden naar andere wijken in de stad en daarbuiten, wordt door velen uitgesproken. Vooral het centrum
van Zwolle lijkt logischerwijs de volgende plek voor het koppelwerk. Jongeren
uiten risicovol gedrag ook in de binnenstad (het winkelcentrum) en in en rond het
stadion van FC Zwolle. Het is zeer waardevol als de koppelwerkers uit de wijk de
bewegingen van de jongeren kunnen volgen. De koppelwerkers moeten daarom
snel geïnformeerd worden over de gedragingen van ‘hun’ jongeren in de binnenstad. Als jongeren uit de wijk zich misdragen tijdens het uitgaan in het weekend,
moet die informatie idealiter maandagochtend bij de koppelwerkers liggen.

Hieronder volgen enkele aanbevelingen
om het koppelwerk blijvend te positioneren:
	
Het koppelwerk uitbreiden naar de binnenstad. Hierbij ook de verslavingszorg
en andere netwerkpartners betrekken.
	
Een informatieconvenant afsluiten. Politie en Travers Welzijn dienen een convenant op te stellen, waar het koppelwerk naast de reguliere taken in benoemd
wordt.
	
Het koppelwerk inzetten op cruciale momenten. Denk bijvoorbeeld aan: de
vrijdagen voor de zomervakanties (na de proefwerkweken). Dan gaan de jongeren ‘los’ na alle tentamen- en examenstress. Hier ook de medewerkers van
VOS (Veiligheid op Straat 26) bij betrekken.
	
Vervolgonderzoek doen naar de effecten en het maatschappelijk rendement
van het koppelwerk.
	
De collega’s van de koppelwerkers regelmatig briefen en informeren over de
successen van het koppelwerk.
	
Een brochure maken over het koppelwerk. De brochure moet handzaam en
leesbaar zijn voor wijkbewoners en jongeren.
	
Aandacht voor het koppelwerk vragen in wijkkranten, buurtbijeenkomsten en
regionale televisie.

26

 eiligheid Op Straat is een gezamenlijke aanpak in uitgaansgebieden door politie, horeV
caondernemers, beveiligingsbedrijven, het Openbaar Ministerie en de gemeente Zwolle.
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Nawoord en dank
Al vele jaren zetten wij ons in voor
een betere verbinding in de wereld.
Eerst in ons werk bij de politie: Hayat
Chidi als inspecteur van politie en
Jannie Limburg als surveillant van
de vrijwillige politie. Daarnaast heeft
Jannie bij de politie gewerkt als trainer op het gebied van interculturele
professionaliteit.
Onze krachten hebben wij nu gebundeld in Mondivers. Wij geven trainingen en workshops op het gebied
van het omgaan met straatcultuur en
hangjongeren, interculturele professionaliteit en diversiteit.
Die trainingen verzorgen wij voor politiemensen, hulpverleners, huisartsen,
advocaten en andere professionals.
Voor burgers verzorgen wij trainingen
op het gebied van weerbaarheid en
het aanspreken van hangjongeren op
straat. Wij hopen met dit boek een
bijdrage te leveren aan de succesvolle samenwerking rond jongeren.
Jongeren die een eerlijke kans verdienen om tot waardevolle burgers van
deze samenleving uit te groeien.
Zo wordt in een Amerikaans onderzoek naar jeugdcriminaliteit geconcludeerd dat iedere dollar die besteed

wordt aan preventie, zichzelf tien keer
terugverdient in de besparing op de
kosten van criminaliteit.
Voor één kind in het bijzonder, wensen wij dat mensen met elkaar in
verbinding blijven: Kenan, de zoon van
Hayat. Hij is geboren tijdens de voorbereidingen van dit boek en nu een
gelukkig jongetje van zeven maanden.

Een woord van dank:
Wij bedanken alle mensen die wij
mochten interviewen of een inhoudelijke bijdrage leverden voor dit boek:
Filip van As, Gideon Alewijnse, Eline
Berghuis, Gerrit Breider, Marianne
Grooten, Theo den Hertog, Corliene
Hoekzema, Marianne Huibers, Tifène
Huchet, Wim Kanis, Janny Knol, Jos
Legebeke, Geert Limburg, Dorine van
Luijk, Gerald Oosterop, Antje Profijt,
Ellen Steenberg, Hanneke Valkeman,
Paulus van der Velde, Nicôle van
Voorst, en de jongeren uit Zwolle.
Een speciaal woord van dank voor
de praktijkmensen, wijkagenten en
jongerenwerkers, die ons een kijkje
gaven in hun praktijk en ons vol
enthousiasme ontvingen: Helga van
den Berg, Teun Elken, Rik Hollak,
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Albert Knol, Koos Knook, Erik van
Rosmalen en Jan Witte.
René van Rijn en Nicole Tillie zijn
vanaf het begin onze gespreks- en
sparringspartners geweest. Zij hebben
ons op weg geholpen, inhoudelijk van
informatie voorzien en elke stap op de
voet gevolgd. Zij zijn de belangrijke pijlers waar dit boek op gebouwd is.
En natuurlijk staan we stil bij de altijd
aanwezige steun en toewijding van
onze partners Wiebout Guikema en
Mehmet Üzümcü.
Tot slot bedanken wij Hans
Kaldenbach voor zijn advies, inzichten,
inhoudelijk commentaar op de concepten en kritische noten.

Hayat Chidi & Jannie C. Limburg
De Bilt, september 2010
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