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Het Verwey-Jonker Instituut heeft binnen het 
Amsterdamse Programma Donnergelden zes inter-
venties geëvalueerd die zich richten op de aanpak 
van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. Het gaat 
deels om nieuwe interventies, en grotendeels om 
aanpassingen van reguliere interventies. De doel-
groepen lopen uiteen van overlastgevende jongeren 
en fi rst offenders tot recidiverende jongeren en 
jongeren met zware problematiek. De interventies 
omvatten Halt huisbezoeken, taakstrafzittingen, 
begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing, de 
Intensieve aanpak Jongvolwassenen, gezinsbezoeken 
en de aanpak Overlastgevende Multi Probleem 
Gezinnen (OMPG).
De interventies vormen een verbetering in de aanpak 
van deze jongeren, voor wie de reguliere benaderingen 
nog onvoldoende bereik en kwaliteit hadden. Zo is er 
onder meer sprake van een persoonlijke outreachende 
benadering, is de communicatie goed afgestemd   
op de doelgroep en worden ook ouders betrokken.  
De peergroup van de jongere blijft hierbij nog 
onderbelicht. Meer zicht op elkaars werk en betere 
afstemming tussen de instanties zou de gezamenlijke 
opbrengst van de interventies kunnen vergroten. Het 
programma Donnergelden biedt goede mogelijkheden 
voor meer gerichte kennisontwikkeling over de 
doelgroep.
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Samenvatting en conclusie 1 

Inleiding1.1 

Marokkaans-Nederlandse jongeren zijn fors oververtegenwoordigd in de criminali-
teitscijfers. In de leeftijd van 12-24 blijken ze vaker dan autochtone jongeren, en 
meer dan andere herkomstgroeperingen, verdacht te zijn van een misdrijf (Blom et 
al., 2005). Veel van hen komen voor hun drieëntwintigste in aanraking met de 
politie. De jongens plegen hun eerste delict in vergelijking met andere jongeren op 
jongere leeftijd en worden relatief het meest geregistreerd in de politiesystemen 
(Blokland et al., 2010). Dit is aanleiding om in Amsterdam, maar ook in andere 
gemeenten waarin relatief veel Marokkaans-Nederlandse jongeren in aanraking 
komen met de politie, specifi ek beleid te maken om de criminaliteit onder deze 
doelgroep te verminderen. Mede met behulp van de zogenaamde Donnergelden zijn 
sinds 2007 in Amsterdam interventies ingezet om dit doel te bereiken. In dit 
onderzoek evalueren we de volgende zes interventies.

Halt-huisbezoeken ●
Taakstrafzittingen volgens het Offi cier van Justitie (OvJ) model ●
Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing ●
Intensieve Aanpak Jongvolwassenen (JOVO) ●
Gezinsbezoeken Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) ●
Aanpak Overlastgevende Multi Problem Gezinnen (OMPG) ●

Het onderzoek omvat de Donnerprojecten die momenteel worden uitgevoerd in 
Amsterdam. Het project Pilot-West wordt apart geëvalueerd. De gemeente wil per 
interventie zicht op de succes- en faalfactoren, in het bijzonder voor de Marok-
kaans-Nederlandse doelgroep om hieruit lering te trekken voor toekomstig beleid.1

 De zes geëvalueerde interventies richten zich op verschillende doelgroepen, 
variërend van beginnende overlastgevers, tot fi rst offenders die in aanmerking 
komen voor een Halt-afdoening, tot jongeren die gezien de zwaarte van het 
gepleegde delict in aanmerking komen voor een taakstraf tot jongvolwassen 
criminelen die een toezicht krijgen opgelegd. Bij de jongeren binnen de aanpak 
OMPG kunnen al deze varianten van toepassing zijn of zijn geweest. De interventies 
zijn verschillend van aard, doel en intensiteit. 

1 Voor de leesbaarheid gebruiken we in deze rapportage ook de term ‘Marokkaans’ waar 
het volledigheidshalve ‘Marokkaans-Nederlands’ zou moeten zijn.
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Alle projecten zijn specifi ek opgestart in het kader van de aanpak van Marokkaans-
Nederlandse risicojongeren. Bij vijf van de projecten wordt subsidie verstrekt op 
basis van het aantal deelnemende Marokkaanse jongeren. De interventies worden 
op basis van output gefi nancierd.
Vier van de zes interventies betreffen een reguliere aanpak waarbinnen de Marok-
kaanse doelgroep ook aandacht krijgt. De verschillen in opzet, aard en doelgroep 
maken dat de interventies niet eenvoudig onderling kunnen worden vergeleken. Dat 
is ook niet het doel van dit onderzoek geweest. 
 In de volgende paragraaf beschrijven we per interventie kort de voornaamste 
kenmerken en bevindingen. Daarbij gaan we ook in op de specifi eke op de Marok-
kaans-Nederlandse doelgroep en problematiek toegesneden elementen. We sluiten 
af met een korte slotbeschouwing.

Bevindingen per interventie1.2 

Halt-huisbezoeken
Voorafgaand aan de reguliere Halt-afdoening bezoekt een medewerkster Marok-
kaanse- Nederlandse jongeren en hun ouders. Het doel is ouderbetrokkenheid 
stimuleren, de uitval onder Marokkaanse jongeren bij de afdoeningen verkleinen en 
recidive verminderen. De medewerkster bespreekt het delict en de consequenties 
ervan met de jongere, wijst ouders op hun verantwoordelijkheid, signaleert 
eventuele zorgbehoeften in het gezin en verwijst zo nodig door naar andere 
instanties. De jongeren en ouders beoordelen de interventie over het algemeen als 
zeer positief. 
 De uitvoering van de huisbezoeken verloopt over het algemeen soepel. Er zijn 
weinig knelpunten in de opzet en uitvoering ven de interventie. Het is een relatief 
eenvoudige interventie die positieve resultaten heeft. Door het huisbezoek worden 
de ouders meer persoonlijk betrokken bij de Halt-afdoening. Ze worden gestimu-
leerd om verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag van hun kinderen. Dit 
heeft een positief effect op de verdere Halt-afdoening. De medewerkster krijgt 
inzicht in de thuissituatie van de jongere en kan problemen of ondersteuningsbe-
hoefte signaleren. 
De interventie is goed op de Marokkaans-Nederlandse doelgroep toegesneden. De 
Halt-huisbezoeken behelzen een informele, outreachende aanpak, die positief 
uitwerkt op het bereik en de medewerking van de doelgroep. Er is erkenning van de 
culturele achtergrond en aansluiting bij de leefwereld van het gezin. Er vindt 
coaching plaats van de jongere, vooral door diens inzicht in (de gevolgen van) het 
eigen gedrag te verhogen en in te spelen op gevoelens van schaamte. Ouders 
worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag van hun 
kinderen en krijgen pedagogische ondersteuning. Ze worden gemotiveerd voor 
toeleiding naar hulp. De huisbezoeken zijn drempelverlagend. Voor een deel van de 
gezinnen is de Halt-medewerkster de eerste kennismaking met hulpverlening. De 
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medewerkster heeft dezelfde culturele achtergrond als de gezinnen die zij bezoekt, 
kent de taal en zet haar kennis van de cultuur in om aan te sluiten bij de leefwereld 
van het gezin. Zij heeft tijd om het vertrouwen van de jongere en ouders te winnen 
en om hen te motiveren voor en toe te leiden naar hulp. De interventie is geheel 
ingesteld op meertaligheid en gebruik van de moedertaal waar nodig. 

Succesfactoren Halt-huisbezoeken

∙ Tijd.
∙ Jongeren bewust maken van gedrag en consequenties.
∙ Ouders betrekken, aanspreken op verantwoordelijkheid en instrumenten aanreiken.
∙ Signalering zorgbehoefte en doorverwijzing.
∙ Afstemming medewerkers op doelgroep.

Knel- en verbeterpunten
∙ Beperkte aantal medewerkers kan uitvoering kwetsbaar maken.
∙ Veel reistijd door groot werkgebied. 

Taakstrafzittingen offi  ciersmodel Jeugdigen op de ketenunit
Alle jongeren die in aanmerking komen voor een taakstraf, worden samen met een 
ouder of gezinslid uitgenodigd voor een zitting op de ketenunit. Het doel van de 
zitting is de impact van de sanctie vergroten en het strafproces versnellen, om 
recidive te voorkomen. Tijdens de zitting spreekt de unitsecretaris de jongere aan 
op diens gedrag en verantwoordelijkheden en legt met toelichting een taakstraf op. 
De coördinator taakstraffen van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is 
aanwezig om direct afspraken over uitvoering van de taakstraf te maken. 
 De persoonlijke benadering in plaats van een schriftelijke afdoening is intussen 
regulier beleid en betekent een verbetering ten opzichte van de situatie ervoor. De 
zitting maakt indruk op de jongeren en hun ouders. De ouders stellen de mogelijk-
heid om hun zienswijze te geven en vragen te stellen op prijs, net als de strenge en 
serieuze toon waarmee de unitsecretaris hun kind aanspreekt. De aanwezigheid van 
de verschillende partijen en instanties op de zitting maakt een warme overdracht 
van de jongere tussen de instanties mogelijk, waardoor de taakstraf snel van start 
kan gaan en de doorlooptijden worden verkort. De ruimte op de ketenunit waar de 
zittingen plaatsvinden, wordt wel als te klein en niet voldoende beveiligd ervaren. 
Ook wordt de tijd die beschikbaar is voor de zitting soms wat krap gevonden. De 
interventie sluit aan op een aantal belangrijke elementen voor de doelgroep, al 
blijft een aantal elementen onderbelicht. Dit is voor een deel echter ook inherent 
aan de interventie. Op de Taakstrafzitting wordt de jongere persoonlijk benaderd. 
Dit betekent voor de Marokkaanse doelgroep een verbetering in bereik. Binnen de 
mogelijkheden wordt maatwerk geleverd. Ouders en jongeren krijgen verder geen 
specifi eke ondersteuning en er wordt niet doorverwezen. Er wordt wel beoogd de 
ouders te betrekken en aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. De mate 
waarin dit gebeurt varieert echter. Soms blijken oudere kinderen de ouders te 
vertegenwoordigen en niet alle medewerkers van het OM omhelzen de pedagogi-
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sche invulling van hun taak. Er kan een tolk worden ingeschakeld bij de Taakstraf-
zittingen, maar dit gebeurt niet altijd, mede vanwege het ontbreken van informatie 
vooraf over een eventuele taalbarrière en door beperkte prioriteit. De eerste 
uitnodiging voor de zitting per brief werkt niet altijd goed. Zeker voor Marokkaanse 
jongeren en hun ouders heeft een uitnodiging door de politie in persoon meer 
effect. 

Succesfactoren Taakstrafzittingen
∙ Persoonlijke benadering/afhandeling. 
∙ Uitleg bij sanctie.
∙ Jongere en ouders aanspreken op verantwoordelijkheid. 
∙ Indruk die zitting maakt.
∙ Warme overdracht taakstraf.
∙ Tijdigheid van de reactie.

Knel- en verbeterpunten
∙ Beperkte tijd voor zitting.
∙ Pedagogische invulling van taak soms beperkt∙ Krappe ruimte en beperkte beveiliging.
∙ Ouders komen vaak pas opdagen na uitreiking uitnodiging door politie.

Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing
Het Servicepunt van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) gebruikt de 
periode tussen voorgeleiding en schorsing van elke jongere die voor het eerst wordt 
voorgeleid om een passend plan van aanpak te maken. Het doel is om iedere 
jongere die voorgeleid wordt door te geleiden naar de meest adequate vorm van 
zorg, het bereik onder jongeren te vergroten en ze uiteindelijk minder vaak te laten 
recidiveren. De jongere wordt door dezelfde medewerker begeleid totdat hij of zij 
wordt geschorst. De medewerker kan zo bij veel zittingen van een jongere aanwe-
zig zijn.
 De jongere wordt geïnformeerd, gemotiveerd en eventueel doorverwezen. De 
ouders worden voornamelijk geïnformeerd. Het Servicepunt raadpleegt indien nodig 
voor het plan van aanpak het professionele netwerk rond de jongere. De medewer-
ker licht het plan van aanpak dat steeds geactualiseerd wordt telkens mondeling 
toe bij de rechter. De jeugdrechters en offi cieren van Justitie hechten veel waarde 
aan het plan van aanpak en advies van het Servicepunt. Meer gerichte training op 
het vlak van advisering wordt door een medewerker wel wenselijk geacht. De 
jongeren en ouders zijn tevreden over de begeleiding die de jongere ontvangt en 
zeer tevreden over de informatievoorziening rondom de rechtsgang.
 De interventie en daarbinnen de samenwerking met andere instanties verloopt 
over het algemeen soepel. Procedures zijn intussen gestandaardiseerd en er zijn 
tussen de instanties korte lijnen gerealiseerd. Het bereik is groot. De medewerkers 
van het Servicepunt bereiken de jongere en zijn of haar ouders op een moment dat 
ze kwetsbaar zijn en openstaan voor hulpverlening. Ze motiveren de jongere tot 
hulpverlening en bieden hier een ingang voor. Ze geven daarnaast informatie aan de 
ouders en de jongere over de gang van zaken binnen het strafrechtelijke proces, 
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waarmee ze in een behoefte voorzien. Er ligt sneller dan binnen een regulier 
traject een plan van aanpak voor de jongere, dat voor elke nieuwe zitting wordt 
geactualiseerd. Beschikbare tijd, als belangrijke voorwaarde voor de ondersteuning 
en motivering van de jongeren, vormt een knelpunt. De medewerkers ervaren hoge 
werkdruk. De overdracht naar de reguliere jeugdreclassering verloopt soms minder 
vlot en de wachtlijsten bij instanties waarnaar jongeren worden doorverwezen zijn 
vaak lang. 
 Bij deze interventie vormt de fl exibele persoonlijke benadering een kans uit het 
oogpunt van bereik en toegankelijkheid voor de doelgroep. De systemische benade-
ring is van belang: naast het gezin worden ook instellingen rondom de jongere 
betrokken. De professional blijft hierbij de schakel. De medewerkers bieden de 
jongeren ondersteunende activiteiten en motivering. Een belangrijke voorwaarde 
hiervoor, de beschikbare tijd, vormt wel een knelpunt. Ouders worden geïnfor-
meerd over het plan van aanpak voor hun kind. Zij worden zelf verder niet onder-
steund of toegeleid naar voorzieningen. De communicatie is door inzet van tolken 
goed afgestemd op de doelgroep.

Succesfactoren Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing
∙ Direct bereiken van ouders en jongeren op belangrijk moment om informatie te geven
  en hen te bewegen naar hulpverlening en te motiveren.
∙ Begeleiding tot zaak is afgedaan.
∙ Ingang bieden tot hulpverlening.
∙ Korte lijnen met OM, RB, Bureau Kinderrechter: praktische zaken snel geregeld.

Knel- en verbeterpunten
∙ Hoge tijdsdruk.
∙ Beperkte training adviseren Rechtbank.
∙ Wachtlijsten hulpvoorzieningen.

Intensieve Aanpak Jongvolwassenen (Reclassering Nederland)
Met de Intensieve Aanpak jongvolwassenen (JOVO) beoogt RN te voorkomen dat 
jongvolwassen delictplegers veelplegers worden en een criminele leefwijze 
ontwikkelen. Alle jongvolwassenen die een toezicht krijgen opgelegd, krijgen meer 
intensieve trajectbegeleiding dan gebruikelijk was. De begeleiders staan de 
jongeren bij en ondersteunen hen op allerlei fronten. Indien geïndiceerd, wordt 
gebruik gemaakt van elektronische volgsystemen. Het aantal trajecten waarbij een 
elektronisch volgsysteem (EVS) werd ingezet, bleef aanvankelijk achter bij de 
verwachting, maar is inmiddels aan het aantrekken.
De aparte unit voor jong volwassenen is relatief nieuw. RN ontwikkelt het specia-
lisme jongvolwassenen aan de hand van pilots, onderzoek en methodiekontwikke-
ling.
 De betrokken professionals zijn positief over de resultaten van de aanpak die 
nog volop in ontwikkeling is. Ook de geïnterviewde jongeren zijn tevreden over het 
toezicht en de begeleiding die ze krijgen binnen de JOVO-aanpak. Het blijkt echter 
moeilijk om jongeren een traject positief te laten beëindigen. Het doel dat 60% van 
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de jongeren een traject positief afrondt, wordt niet gehaald. De uitval is aanmerke-
lijk groter. Het betreft een lastige doelgroep die moeilijk te motiveren is. Wanneer 
een traject positief wordt beëindigd, zijn de resultaten goed en vervallen veel 
jongeren niet meer in recidive. 
Om goede resultaten te bereiken, worden onder meer de combinatie van controle 
en begeleiding, toeleiding naar zinvolle dagbesteding, vergroting van motivatie, het 
bieden van maatwerk op basis van diagnostiek en een goede samenwerkingsrelatie 
met de jongere belangrijk geacht. De beschikbaarheid van en aansluiting op 
(vervolg) voorzieningen worden als een knelpunt ervaren, evenals de beveiliging 
van de reclasseringswerkers. 
 De outreachende, persoonlijke en systemische benadering, het aanbod van op 
maat gesneden activiteiten en coaching van de jongeren maken deze interventie 
geschikt voor de Marokkaanse doelgroep. Ouders komen slechts zijdelings in beeld. 
Hoewel de organisatie in haar beleid gericht aandacht besteedt aan het omgaan 
met diversiteit, positieve oriëntatie op en binding met de Nederlandse samenleving 
en positieve groepsvorming bij de Marokkaanse doelgroep, is die aandacht in de 
uitvoeringspraktijk minder.
 Een knelpunt voor het bereiken en vasthouden van de jongere vormt de 
beschikbare tijd per jongere. Deze tijd is verder afgenomen sinds de invoering van 
Redesign Toezicht. Reclasseringswerkers plaatsen in dit verband kanttekeningen bij 
de mate waarin er intensief en outreachend gewerkt kan worden.

Succesfactoren Intensieve Aanpak Jongvolwassenen
∙ Combinatie controle en begeleiding. 
∙ Outreachend.
∙ Contact met ouders en professioneel netwerk. 
∙ Aanpassing intensiteit traject op basis van diagnosticering.
∙ Inzet erkende interventies.
∙ Samenwerkingsrelatie met jongere.

Knel- en verbeterpunten
∙ Gebrek aan tijd om jongere voldoende intensief te kunnen begeleiden.
∙ Veiligheidsbeleid voor personeel is in praktijk beperkt.
∙ Elektronische volgsystemen moeizaam ingezet door onbekendheid en ontbreken
  voorwaarden.
∙ Motivatie ontbreekt vaak in doelgroep.
∙ Gebrek aan en moeizame aansluiting op (vervolg)voorzieningen.

Gezinsbezoeken SAOA
Na een melding van overlast gaan gezinsbezoekers onaangekondigd binnen 24 uur 
bij de ouders en de jongere in kwestie op bezoek. Het bezoek is onderdeel van een 
traject van drie maanden dat is bedoeld om overlast te doen stoppen en criminali-
teit te voorkomen. Er volgen in het traject nog minimaal vier huisbezoeken. In 
aanvulling op de gezinsbezoeken wordt de straatcoach ingezet als instrument voor 
controle. De gezinsbezoekers confronteren de ouders met het overlastgevende 
gedrag van hun kind. Ze hanteren hierbij een gezinsgerichte aanpak. Ze geven de 
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ouders advies en tips om het overlastgevend gedrag van de jongeren te doen 
stoppen en reiken manieren aan om het toezicht op hen te verbeteren. Ze kunnen 
gesignaleerde zorgbehoeften doorgeven aan het stadsdeel, dat hulpverlening 
inschakelt. De geïnterviewde ouders en jongeren beoordelen de interventie en de 
resultaten ervan overwegend positief.  
 De gezinsbezoeken zijn outreachend en gezinsgericht. Bijzonder is dat beide 
ouders betrokken worden. De gezinsbezoekers hebben de tijd om tijdens het 
huisbezoek het vertrouwen van het gezin te winnen. Bij Marokkaanse gezinnen 
bestaat het koppel altijd uit een Arabisch sprekende en een Berbers sprekende 
gezinsbezoeker. De interventie past hierdoor qua taal en achtergrond geheel bij de 
doelgroep. De culturele achtergrond van het gezin wordt erkend en er is aansluiting 
bij de leefwereld van het gezin. Hierdoor is er snel toegang tot de doelgroep en is 
het bereik groot. De overlast lijkt mede door de inzet van de gezinsbezoekers 
afgenomen. Er is volgens betrokkenen in de wijken een afname van groepsvorming 
en overlast merkbaar. Jongeren zonder stabiele thuissituatie kunnen, als de 
aandacht verslapt, echter snel weer afglijden. Wel dienen nieuwe overlastproble-
men zich aan. De problemen met jongeren onder de 12 nemen bijvoorbeeld toe, 
net als overlast door softdrugs- en drankgebruik. De samenwerking met relevante 
externe instanties is voor verbetering vatbaar. De informatiepositie en de toegang 
van de gezinsbezoekers tot de doelgroep zouden volgens betrokkenen nog beter 
kunnen worden benut door andere instanties. Ook maakt de langere, indirecte 
route van doorverwijzing de toeleiding naar steun en zorg kwetsbaar.

Succesfactoren Gezinsbezoeken SAOA
∙ Lik op stuk/snelheid van handelen.
∙ Tijd.
∙ Afstemming medewerkers op doelgroep.
∙ Direct contact. 
∙ Bij elkaar zetten van ouders en kinderen om te confronteren en één verhaal te krijgen.
∙ Controle door inzet straatcoach als instrument.

Knel- en verbeterpunten
∙ Informatie-uitwisseling tussen gezinsbezoekers en andere instanties voor verbetering
  vatbaar.
∙ Aangeleverde dossiers niet volledig/ niet kloppend.
∙ Vervolginterventies niet altijd goed opgepakt of laten op zich wachten.
∙ 18+ jongeren zonder dwangkader en 12  ̄  jongeren zorgwekkende groepen.

Aanpak Overlastgevende Multi Problem Gezinnen (OMPG)
De kern van deze aanpak is een samenwerking- en escalatiemodel. Het doel is 
overlast te verminderen of te stoppen en de opvoedingssituatie binnen het gezin te 
verbeteren. Er wordt voor één gezin één plan van aanpak opgesteld dat samen met 
gezin en betrokken organisaties uit zowel binnen- als buitenwereld in principe 
binnen tien maanden dient te worden uitgevoerd. De gezinsmanager van BJAA of de 
William Schrikker Groep (WSG) brengt door middel van huisbezoeken behoeften in 
kaart en regisseert de inzet van interventies (en) van andere instanties. Deze 
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intensieve outreachende aanpak is ontwikkeld om de overlast rond overlastgevende 
multi problem gezinnen te verminderen of te doen stoppen en om de opvoedings-
situatie binnen het gezin te verbeteren. Enerzijds is de zorg ten aanzien van de 
jeugdbescherming uitgebreid naar het begeleiden van het gehele gezin, anderzijds 
is de begeleiding meer beperkt tot de zorgen gerelateerd aan overlast.
 De geïnterviewde jongeren en ouders zijn veelal positief over de begeleiding die 
zij krijgen. De gezinsmanager heeft veel tijd en aandacht voor hen en regelt zaken 
goed en snel. Dat alle kinderen in het gezin aandacht krijgen en ook het hebben 
van een vaste contactpersoon wordt in dit verband als prettig ervaren.
De professioneel betrokkenen zijn ook positief over de aanpak, vanwege de 
gezinsgerichte manier van werken, waarbij samenwerking tussen instanties centraal 
staat. De aanpak is nog volop in ontwikkeling. De resultaten zijn, gezien de taaie en 
complexe problematiek van de gezinnen, vaak kleine stappen vooruit voor omge-
ving, gezin of kinderen en kunnen op veel verschillende vlakken liggen. Als de 
aanpak wordt afgesloten, is de overlast bij tweederde van de gezinnen nagenoeg 
verdwenen volgens de gezinsmanagers (zie van Burik et al., 2010). Bij de overige 
gezinnen is de overlast niet opgelost, wel verminderd. Ook komt de overlast 
geregeld weer terug na afsluiting van het traject. De problemen van de gezinnen 
zijn vaak zo taai en chronisch dat ze volgens BJAA en WSG vaak niet binnen de 
gestelde termijn van tien maanden op te lossen zijn. De tien gezinnen die in de 
eerste helft van 2010 zijn uitgestroomd, zaten bijvoorbeeld gemiddeld 16 maanden 
in de OMPG-aanpak.
 De aanpak heeft niet alleen resultaten op gezinsniveau of kindniveau, maar ook 
op een hoger niveau in de samenwerking en afstemming tussen (jeugd)zorg, 
hulpverlening en justitie. Door het Analyseteam hebben de gezinsmanagers korte 
lijnen met organisaties die van belang zijn om oplossingen te vinden voor de 
problematiek van de gezinnen en de mogelijkheid om bij knelpunten te escaleren. 
De gezinsmanagers hebben de tijd om een vertrouwensband op te bouwen met het 
gezin, het gezin te bereiken en vast te houden. De aanpak is mede afgestemd op 
behoeften van de gezinsleden, maar de aanpak is niet vrijblijvend. Er is sprake van 
drang, dwang en sancties. De snelle, outreachende werkwijze sluit niet altijd aan 
bij werkprocessen van andere instanties. Bovendien zijn wachttijden voor voorzie-
ningen die relevant zijn voor de doelgroep vaak lang. Door het vaak ontbreken van 
een dwang- of drangkader bij 18-plussers vormt deze groep (vooral ook Marokkaan-
se jongeren) binnen de aanpak een groot probleem. 
 De interventie is op vele vlakken bij uitstek geschikt voor de doelgroep van de 
Donnergelden. De interventie is systeemgericht en sterk outreachend. Er ligt een 
sterk accent op verbetering van de afstemming tussen het gezin en de voorzienin-
gen. Het gezin wordt betrokken bij het hele proces en bij het opstellen van een 
plan van aanpak. Indien nodig voor de communicatie wordt er een tolk ingezet. De 
hoeveelheid tijd die per gezin beschikbaar is, vormt een belangrijk pluspunt. Wel 
kan het vinden van een balans tussen het betrekken van de gezinsleden en het 
dwangkader een lastig punt zijn, zeker omdat de aanpak door de nadruk op het 
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stoppen van overlast redelijk repressief van aard is. Het (dreigen met) inzetten van 
dwangmiddelen en sancties kan de vertrouwensrelatie ernstig verstoren, terwijl die 
van groot belang is om de jongeren en het gezin te bereiken en vast te houden. 

Succesfactoren Aanpak OMPG
∙ Gezinsgericht casemanagement: integrale aanpak. 
∙ Tijd om met gezinsleden een vertrouwensband op te bouwen en het gezin mee te 
  krijgen.
∙ Afstemming en regie in de uitvoering. 
∙ Inzet breed scala aan interventies mede door Analyseteam.
∙ Geen vrijblijvendheid, inzet van drang, dwang en sancties.
∙ Escalatie mogelijk.

Knel- en verbeterpunten
∙ Termijn van traject vaak te kort.
∙ Meer ruimte kracht gezin. 
∙ Balans zorg en dwang.
∙ 18+ jongeren: juridisch kader ontbreekt, weinig hulpaanbod. 
∙ Inzet van partijen in uitvoerdersoverleg voor verbetering vatbaar.
∙ Werkwijze van andere instanties sluit niet aan bij outreachende OMPG aanpak.

Conclusie1.3 

Op basis van dit onderzoek is geen uitspraak te doen over de effectiviteit van de 
interventies. Wel kan worden gesteld dat de onderzochte interventies (grotendeels) 
voldoen aan de beoogde opzet en over het algemeen goed functioneren. De 
interventies hebben elk hun sterke en zwakke punten. De zwakke punten zijn vaak 
niet inherent aan de interventies zelf, maar vooral gelegen in de uitvoering en 
context ervan. Het gaat dan bijvoorbeeld om afstemmingsproblemen tussen 
organisaties en gebrek aan tijd bij medewerkers. 
De interventies verschillen sterk in complexiteit en ambitieniveau. Voor de meeste 
interventies geldt dat de beleidstheoretische onderbouwing - hoe wordt met de 
interventie het beoogde doel bereikt – bij aanvang van de interventie beperkt was. 
Uit dit onderzoek komt per interventie een aantal werkzame bestanddelen naar 
voren. In de kaders hierboven staan deze beschreven.

De risicojongeren binnen de Donnerdoelgroep vormen een moeilijke groep om te 
bereiken en vast te houden, zo blijkt uit de literatuur. Uit dit onderzoek komt naar 
voren dat vooral bij de zwaardere vormen van criminaliteit en overlast het komen 
tot passende en lange termijn oplossingen voor hun problemen niet gemakkelijk is. 
De motivatie om iets aan eigen gedrag en situatie te veranderen ontbreekt vaak en 
vooral de jongeren van 18+ waarbij een dwangkader ontbreekt, zijn lastig te 
bereiken. De betrokken professionals geven aan dat als de aandacht vanuit instan-
ties stopt en de situatie van de jongere niet blijvend is veranderd, jongeren weer 
snel in oud gedrag kunnen vervallen. Door gebrek aan monitoring is hier echter niet 
bij alle interventies zicht op.
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Hoewel de sleutel tot de oplossing voor de problematiek van Marokkaanse risicojon-
geren nog niet is gevonden, kunnen we stellen dat met de huidige interventies een 
stap in de goede richting wordt gezet. De interventies voldoen aan voorname 
criteria voor succes. Een persoonlijke, outreachende benadering waarbij het 
leveren van maatwerk voorop staat - een cruciale voorwaarde voor het bereiken en 
vasthouden van de doelgroep - is kenmerkend voor alle interventies. De mate 
waarin de interventies diversiteitgevoelig zijn verschilt echter, net als de mate 
waarin de interventies aansluiten op de specifi eke achtergronden van Marokkaanse 
risico- jongeren. Op deze beide vlakken verschilt het per interventie welke elemen-
ten voor verbetering vatbaar zijn. Met hun persoonlijke outreachende benadering 
voldoen de interventies aan belangrijke voorwaarden voor het bereiken en vasthou-
den van de doelgroep. Voldoende tijd is wel een belangrijke conditie hierbij. Ook 
de communicatie is binnen de interventies goed afgestemd op de doelgroep.
 De interventies benaderen jongeren in de context van belangrijke sferen waarin 
zij opgroeien, in ieder geval het gezin. In mindere mate komen ook school en werk 
in het vizier. De context van de peergroup - die juist voor allochtone jongeren een 
belangrijke socialisatiecontext vormt - is echter weinig in beeld. Verder lijken de 
professionals wel vaak de linking pin te blijven tussen het gezin en de instituties 
rondom het gezin, terwijl juist ook de overbrugging van de afstand tussen de 
gezinnen en andere instituties ondersteuning verdient. De professional moet zich op 
den duur als schakel overbodig maken.
 Voor de meeste interventies geldt dat de doelgroep zelf, noch hun ouders of 
sleutelfi guren uit de omgeving betrokken worden bij de totstandkoming van de 
interventie in de zin van raadpleging of inspraak over aard en inhoud ervan.
 De interventies richten zich conform het beleid binnen de Donnergelden op 
verschillende (deel)problemen of fasen in het leven van de Marokkaans-Nederlandse 
doelgroep. Welke interventies de gemeente dient te continueren in het kader van 
de Donnergelden, is een beleidsvraag. Beantwoording ervan is afhankelijk van de 
(deel)problematiek waaraan prioriteit wordt gegeven en is op basis van dit onder-
zoek niet mogelijk. Wel kan op basis van de literatuur over de achtergronden en 
(preventieve) aanpak van probleemgedrag worden gesteld dat enkele terreinen 
nadere aandacht behoeven, zoals opvoedingsondersteuning voor ouders met 
tieners, met speciale aandacht voor de vader-zoon relatie, en interventies gericht 
op de vorming van en toeleiding naar positieve peergroups. 

De betrokken instanties zijn zich bewuster geworden van de problematiek en do’s 
and don’ts bij de benadering van de doelgroep. Binnen de meeste instanties is veel 
aandacht voor kennisvergroting en doorontwikkeling. Bij de betrokken instanties is 
men echter niet altijd bekend met de activiteiten en mogelijkheden van andere 
instanties voor de doelgroep. Ook de samenwerking met en aansluiting op andere 
instanties is bij veel interventies voor verbetering vatbaar. Meer zicht op elkaars 
werk en betere afstemming tussen de instanties in de uitvoering zou de gezamen-
lijke opbrengst van de interventies kunnen vergroten.
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De doelgroep van de interventies loopt uiteen van aan de ene kant overlastgevende 
jongeren en fi rst offenders tot aan de andere kant recidiverende jongeren en 
jongeren met zware problematiek binnen multi problem gezinnen. Juist daardoor 
beschikt het programma Donnergelden over goede mogelijkheden om meer gerichte 
informatie te verzamelen over verschillende aspecten van de problematiek en fasen 
van marginalisering van de doelgroep dan momenteel wordt gedaan. Informatie 
over de doelgroep binnen interventies zou systematischer verzameld kunnen 
worden om inzicht en kennis te genereren over de achtergronden van de doelgroep, 
de problematiek en werkzame bestanddelen van interventies. Dit wordt binnen de 
Pilot West al wel gedaan, maar krijgt bij de interventies die in dit onderzoek 
centraal staan minder aandacht. Door informatie systematischer in kaart te 
brengen, kan inzicht worden verkregen in verschuivingen in instroom en uitval en 
kunnen interventies onderling beter op elkaar worden afgestemd. Door inzichtelijk 
te maken wat op persoonsniveau is gedaan en wat de resultaten zijn kan uiteinde-
lijk beter worden na gegaan wat voor wie onder welke omstandigheden werkt en 
kan gerichte sturingsinformatie worden verzameld om toekomstig beleid te onder-
bouwen. Het programma Donnergelden, met de experimenteerruimte die hierbin-
nen voor kennisontwikkeling aanwezig is, biedt hiervoor een uitgelezen mogelijk-
heid. 
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Achtergrond2.1 

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Marokkaans-Nederlandse 
jongens (54%) voor hun drieëntwintigste in aanraking komt met de politie (Blokland 
et al., 2010). Bij Marokkaans-Nederlandse meisjes ligt dit percentage op bijna 17%. 
Alleen Surinaams-Nederlandse meisje scoren iets hoger (17,3%). De Marokkaanse2 

jongens plegen hun eerste delict in vergelijking met jongeren met een andere 
herkomst gemiddeld op de jongste leeftijd (17,6 jaar) en komen het meest in de 
politiesystemen voor (4,1 keer). Een derde van de jongens komt zelfs vijf keer of 
vaker voor. Jongens met een Marokkaanse achtergrond hebben ook een relatief 
grote kans om geplaatst te worden in een justitiële jeugdinrichting (Stevens et al., 
2009). Het delictpatroon van de preventief gehechte Marokkaanse jongeren is 
opmerkelijk genoeg minder ernstig dan dat van preventief gehechte Nederlandse 
jongeren.
 Ook al eerder was gebleken dat Marokkaanse jongeren fors oververtegenwoor-
digd zijn in de criminaliteitscijfers. Blom et al. concludeerden in 2005 dat Marok-
kaanse jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar van zowel de eerste als de 
tweede generatie vaker dan autochtone Nederlandse jongeren, en meer dan andere 
herkomstgroeperingen, verdacht werden van een misdrijf. 
 Dit laatste onderzoek is mede de aanleiding ertoe geweest dat Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht in het kader van het Grotestedenbeleid vanaf 2006 
extra fi nanciële middelen krijgen, de zogenaamde Donnergelden, om de oververte-
genwoordiging van Marokkaanse jongeren in de criminaliteit te verminderen.3 Bij de 
interventies om dit te bereiken, dienen de betrokken instanties aandacht te 
schenken aan de selectie van de doelgroep: de aanpak dient zich primair te richten 
op jongeren die een eerste, tweede of eventueel een derde maal met justitie in 
aanraking komen. Ook moet de jongeren een op maat gesneden aanpak worden 
geboden, waarbij de intensiteit van begeleiding in overeenstemming is met de 
omvang en aard van de problemen. Het is ten slotte ook belangrijk om naast de 
jongeren de ouders en het sociale netwerk bij de interventie te betrekken.
 De afstand tussen jeugd en gezin van Marokkaanse en andere nieuwe Nederlan-
ders en de instituties voor opvoeding, onderwijs, hulpverlening en justitie vormt 

2 Voor de leesbaarheid gebruiken we in deze rapportage ook de term ‘Marokkaans’ waar 
het volledigheidshalve ‘Marokkaans-Nederlands’ zou moeten zijn

3 TK 2005-2006, 28 684, nr. 68.
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een hardnekkig probleem. Het vergroten van het bereik en de toegankelijkheid van 
de reguliere voorzieningen is al decennia een punt van aandacht in het integratie-
beleid (Rijkschroeff et al., 2003) en vormt een belangrijk motief voor de beleidsin-
tensivering met behulp van de Donnergelden. Allochtone ouders lijken minder goed 
in staat om problemen vroegtijdig te signaleren en vinden minder gemakkelijk hun 
weg naar de hulpverlening (Pels, 2008). Allochtone ouders en hun kinderen hebben 
in vergelijking met autochtone ouders en hun kinderen een minder goede toegang 
tot de hulpverlening (De Ruiter & Van Oorsouw, 2008). Dit heeft tot gevolg dat 
allochtone jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de vrijwillige hulpverlening en 
oververtegenwoordigd in de niet-vrijwillige, zwaardere hulpverlening (Van den 
Broek et al., 2010). Onderzoek naar (vrijwillige) ondersteuning en hulp aan gezin-
nen van niet-westerse afkomst laat stelselmatig een afstand tussen vraag en aanbod 
zien (Distelbrink et al., 2005; Nijsten et al., 2002; Mak & Pels, 2005; Pels, 2003; Pels 
& Distelbrink, 2000; Pels et al., 2009). Daarbij komt bij dat in relatief veel interven-
ties niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan de culturele en migratiecontext, 
terwijl dit wel een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van interventies bij 
bijvoorbeeld Marokkaanse gezinnen en jongeren (zie Pels, 2007). 

In Amsterdam is sinds begin 2007 mede met behulp van de Donnergelden een groot 
aantal interventies en maatregelen ingezet gericht op het verminderen van crimina-
liteit onder Marokkaanse jongeren. In 2009 werd duidelijk dat de succesvolle delen 
van de Donnerprojecten tot eind 2012 gecontinueerd zullen worden. Ook werd 
extra ruimte geboden om te blijven experimenteren met aanpakken die beoogd 
effectief zijn voor Marokkaanse risicojongeren. De uitgangspunten voor interventies 
binnen de Amsterdamse Aanpak Voorkomen Criminele Loopbaan Marokkaans-Neder-
landse jongeren voor de periode van 2010-2012 zijn de volgende:

Een gezinsgerichte aanpak met daarin aandacht voor het verstevigen van de  ●
opvoedvaardigheden van Marokkaans-Nederlandse ouders. 
Het tegengaan van overlast op straat.  ●
Vroegtijdige signalering en snelle aanpak van problemen: door het versterken  ●
van de effectiviteit van justitiële trajecten.
Combinatie van straf en zorg.  ●

Doel- en vraagstelling2.2 

Om zicht te krijgen op de werkzame bestanddelen en de resultaten van de inge-
zette interventies, laat de gemeente Amsterdam een onderzoek uitvoeren naar zes 
van deze interventies. Het onderzoek moet input bieden voor het toekomstige 
beleid voor de inzet van deze middelen. Belangrijk is dat uit het onderzoek lessen 
kunnen worden getrokken voor toekomstig beleid. Daarbij is het van belang dat de 
succesvolle interventies of de aanpakken overdraagbaar zijn naar andere gemeen-
ten uit het samenwerkingsverband van 22 gemeenten met een oververtegenwoordi-
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ging van Marokkaans-Nederlandse jongeren in de criminaliteit en overlast. Het gaat 
om de volgende interventies:

Halt-huisbezoeken: Dit zijn huisbezoeken aan Marokkaanse gezinnen waarvan  ●
een kind een Halt-afdoening heeft gekregen, om ouders te betrekken bij de 
afdoening en zorg te signaleren.
Taakstrafzittingen OVJ-model jeugdigen: Jongeren die in aanmerking komen  ●
voor een taakstraf worden samen met hun ouders uitgenodigd voor een zitting 
op de ketenunit.
Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing: de periode tussen voorgeleiding  ●
en schorsing gebruikt het Servicepunt om een passend plan van aanpak te 
maken voor jongeren die voor het eerst worden voorgeleid en om jongeren en 
ouders te informeren, motiveren en eventueel door te verwijzen. 
Intensieve Aanpak Jongvolwassenen 17 tot 25 jaar: Reclassering Nederland biedt  ●
jongvolwassen delinquenten intensieve ‘outreachende’ trajectbegeleiding, 
waarbij gebruik kan worden gemaakt van elektronische volgsystemen.
Gezinsbezoeken van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA): Gezinsbe- ●
zoekers confronteren ouders van overlastgevende jongeren in huisbezoeken met 
het gedrag van hun kinderen en maken afspraken om de overlast direct te doen 
afnemen. 
Aanpak Overlastgevende Multi Probleem Gezinnen (OMPG): De kern van deze  ●
aanpak is een samenwerking- en escalatiemodel. De gezinsmanager stelt per 
gezin één Plan van Aanpak (PvA) op, dat samen met het gezin en de betrokken 
organisaties uit zowel binnen- als buitenwereld wordt uitgevoerd.

In dit kwalitatieve onderzoek richten we ons ten eerste op het beschrijven van de 
bovenstaande zes interventies, ten tweede op het analyseren van de resultaten en 
van de sterke en zwakke kanten van deze interventies. Het is hierbij niet de 
bedoeling de interventies onderling te vergelijken. 
Ten derde richten we ons op de effectiviteit van de interventies voor de Marok-
kaans-Nederlandse doelgroep in het licht van bestaande inzichten.

We beantwoorden in dit onderzoek de volgende vragen:
Wat houdt de methodiek van de interventies in?1. 
Wat hebben de interventies opgeleverd, hoe verlopen ze en wat zijn de succes- 2. 
en faalfactoren?
Wat kan gezien de bestaande literatuur verwacht worden van de effectiviteit 3. 
van de interventies voor de specifi eke doelgroep van Marokkaans-Nederlandse 
jongeren?

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, maken wij per interventie een 
methodiekbeschrijving. De tweede onderzoeksvraag beantwoorden wij door per 
interventie na te gaan wat deze heeft opgeleverd. Dit doen we op basis van door de 
betrokken instanties beschikbaar gestelde gegevens. We evalueren hoe de interven-
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tie is verlopen, hoe de betrokkenen de interventie hebben ervaren en wat de 
succes- en faalfactoren van de interventie zijn. 
We doen dit niet alleen vanuit het perspectief van de betrokken professionals, maar 
ook vanuit het perspectief van de doelgroep: de jongeren en ouders op wie de 
interventies zich richten. 
 Om de derde onderzoeksvraag te beantwoorden, hanteren we ten slotte twee 
typen criteria. We bezien de interventies enerzijds in het licht van belangrijke 
aandachtspunten voor het screenen van hun ‘diversiteitgevoeligheid’, anderzijds 
vanuit de vraag of zij voldoende aansluiten op de specifi eke achtergronden van 
jongeren van Marokkaanse afkomst. In bijlage 1 zijn de onderzoeksvragen meer in 
detail uitgewerkt. In de volgende paragraaf beschrijven we de onderzoeksopzet en 
gebruikte methoden.

Onderzoeksopzet en -methoden2.3 

De evaluatie van de zes interventies bestond uit drie in elkaar overlopende en deels 
overlappende fasen: een oriëntatiefase, een verdiepende fase en een analyse- en 
refl ectiefase. Ten behoeve van de validiteit en betrouwbaarheid van de onder-
zoeksgegevens hebben we gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve onder-
zoeksmethoden. Hieronder beschrijven we per fase de gebruikte methoden. 

Fase 1 Oriëntatie 
We hebben van het gehele project en per interventie relevante beleidsdocumenten 
verzameld. Op basis van documentanalyse hebben we een eerste opzet van een 
methodiekbeschrijving per interventie gemaakt en de opbrengsten van de interven-
ties inzichtelijk gemaakt. Binnen de documentatie hebben we outputgegevens over 
de interventies verzameld om na te gaan hoeveel jongeren de interventie de 
afgelopen jaren heeft bereikt, hoe groot de uitval is geweest en hoeveel jongeren 
doorverwezen zijn naar andere (zwaardere) hulpvormen. 
 De documentanalyse diende tevens als basis voor de ontwikkeling van de 
observatieschema’s en de topiclijsten die we gebruikten in fase 2. De document-
analyse bood ons ten slotte inzichten om in overleg met de opdrachtgever, project-
leiders en projectcoördinatoren de selectie te maken van te interviewen uitvoer-
ders, jongeren en ouders. 

Fase 2 Verdieping
In de tweede fase zijn we verder gegaan met het beschrijven van de methodiek per 
interventie en het bestuderen van de kwaliteit van de methodiek en het verloop 
van de uitvoering ervan. Om dit te doen en om te achterhalen welke elementen van 
de interventies succesvol zijn en welke niet, wat de succes- en faalfactoren zijn, 
hebben wij interviews met betrokkenen gehouden en observaties uitgevoerd. In 
bijlage 3 is de geanonimiseerde lijst van geïnterviewden te vinden. 
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Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de methodiek en de uitvoering van de 
zes interventies, hebben we diverse betrokkenen geïnterviewd. Naast de ervarin-
gen van projectleiders, uitvoerders en beleidsmakers, zijn in het kader van de 
evaluatie ook de ervaringen van jongeren en ouders met de interventies relevant. 
We hebben de volgende betrokkenen geïnterviewd:

de programmacoördinator; ●
de beleidsmedewerker Voorkomen Criminele Loopbaan Marokkaans-Nederlandse  ●
jongeren;
de projectleiders of projectcoördinatoren van de zes interventies; ●
uitvoerders per interventie; ●
jongeren op wie de interventies zich richt(te); ●
ouders die betrokken zijn (geweest) bij de interventies. ●

De interviews met professioneel betrokkenen waren face-to-face en semigestructu-
reerd. Deze open werkwijze gaf ons de mogelijkheid om door te vragen en de 
samenhang tussen verschillende aspecten van de interventies te achterhalen. Voor 
de interviews hebben we topiclijsten gebruikt die steeds werden toegesneden op 
de interventie en op de te interviewen (groep) personen. In bijlage 2 zijn de globale 
interviewvragen weergegeven. 
 De selectie van te interviewen uitvoerders hebben we in overleg met de 
opdrachtgever, projectleiders van de verschillende interventies gedaan.
 Met de projectleiders en uitvoerders van de interventies zijn we dieper inge-
gaan op de uitvoering van de afzonderlijke interventies. We hebben onder meer 
stilgestaan bij de competenties van de uitvoerders, het verloop van de interventie, 
de verhouding van de werkzaamheden tot reguliere werkprocessen, knel- en 
verbeterpunten in opzet en uitvoering, succes- en faalfactoren, de wijze waarop 
jongeren en ouders worden betrokken, de specifi eke problemen en de werkzame 
bestanddelen voor de doelgroep. 

In het onderzoek komt ook het perspectief van de jongeren en ouders op wie de 
interventies zich richten aan bod. Hoe ervaren de jongeren en ouders de interven-
ties? Wat zien zij als sterke en zwakke kanten en als verbetermogelijkheden? We 
hebben getracht per interventie vier jongeren en twee ouders te interviewen die 
momenteel bij een interventie betrokken zijn of recentelijk betrokken zijn ge-
weest. Dit is voor de meeste interventies gelukt. Bij twee interventies is dit door 
verschillende omstandigheden niet geheel gelukt. Bij de aanpak OMPG hebben we, 
omdat de interventie zich op het hele gezin richt, ervoor gekozen om drie ouders 
en drie jongeren te interviewen. 
 De selectie van jongeren en ouders hebben we in overleg met de projectleiders 
en uitvoerders van de verschillende interventies gedaan. De medewerkers die de 
interventies uitvoeren, hebben de jongeren en ouders gevraagd of ze bereid waren 
geïnterviewd te worden voor een onafhankelijk onderzoek. Indien dit het geval 
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was, hebben wij de jongeren en ouders telefonisch benaderd om een afspraak voor 
een interview te maken. 
 Een deel van de interviews met jongeren en ouders is face-to-face afgenomen 
en een deel telefonisch. De ouders en jongeren vonden het meestal prettiger om 
- meer anoniem - telefonisch geïnterviewd te worden. Er is bij de interviews 
rekening gehouden met Marokkaanse ouders die het Nederlands niet of onvoldoen-
de beheersen. Met hen is het interviewgesprek in het Arabisch of Berbers gevoerd. 
 In de interviews is onder meer ingegaan op de inhoud van de interventie, de 
begeleiding binnen de interventie, het verloop van de interventie, knel- en verbe-
terpunten, de mate waarin de interventie aansluit bij ervaren problemen, de 
resultaten van de interventie in termen van overlast en criminaliteit en in termen 
van resocialisatie en ontwikkeling van de jongere. 
In bijlage 3 staat een overzicht van de geïnterviewde professioneel betrokkenen, 
jongeren en ouders per interventie.

Observaties
Indien de instantie, uitvoerders en betrokken jongeren en ouders hiervoor toestem-
ming verleenden, hebben wij gedurende een dagdeel per interventie een observa-
tie uitgevoerd. De precieze tijdstippen waarop en omstandigheden waaronder de 
observaties plaatsvonden, zijn in overleg met de projectleiders en coördinatoren 
van de interventies vastgesteld. De aard van de observaties verschilde per interven-
tie.

Voor Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing is een zitting van de Raadka- ●
mer bijgewoond.
We hebben twee Taakstrafzittingen bijgewoond. ●
Voor de Intensieve aanpak Jongvolwassenen volgden we een casuïstiekoverleg  ●
bij Reclassering Nederland.
We hebben een gezinsbezoek van SAOA bijgewoond. ●
In het kader van de aanpak OMPG hebben we een deel van een bijeenkomst van  ●
het Analyseteam bijgewoond.

Gedurende de onderzoeksperiode waren er geen ouders die toestemming gaven om 
een huisbezoek van Halt bij te wonen. 
 De observaties boden naast de interviews waarin de uitvoerders en deelnemers 
de gehanteerde werkwijze zelf duidden, een goede mogelijkheid om op meer 
objectieve wijze zicht te krijgen op de werkwijze en de inhoud van interventies. De 
observaties zijn uitgevoerd met behulp van een observatieschema dat is opgesteld 
op basis van de bevindingen uit de documentenanalyse en de eerdere interviews.

Fase 3 Analyse en refl ectie
We hebben vervolgens de verzamelde gegevens geanalyseerd om de onderzoeksvra-
gen te beantwoorden. De (concept-)methodiekbeschrijvingen zijn aan de projectlei-
ders of coördinatoren van de desbetreffende interventie voorgelegd ter controle. 



23

Naast beschrijving en analyse heeft in deze fase ook refl ectie plaatsgevonden op de 
bevindingen over de effectiviteit van de interventies en hun werkzaamheid voor de 
Marokkaanse doelgroep. De bevindingen uit het onderzoek zijn per interventie aan 
de relevante wetenschappelijke kennis gespiegeld.

Beperkingen aan het onderzoek
De evaluatie van de interventies is grotendeels gebaseerd op zelfevaluatie van 
nauw bij de interventie betrokken professionals. Het aantal interviews per inter-
ventie was beperkt. Bij een deel van de interventies hebben we door observatie 
meer onafhankelijk onderzoeksmateriaal kunnen verzamelen.
 Door jongeren en ouders te interviewen is het mogelijk om ook de stem van de 
doelgroep waarop de interventies zich richten in de evaluatie te laten doorklinken. 
Ook hierbij geldt echter dat het aantal interviews beperkt was.
 De selectie van te interviewen medewerkers, jongeren en ouders is op basis van 
onze criteria gedaan door de projectleiders en medewerkers betrokken bij de 
interventies. Selectie binnen de betrokken instanties zou ertoe kunnen leiden dat 
enkel mensen die positief staan tegenover de interventie worden geselecteerd voor 
de interviews. We hebben niet de indruk dat dit het geval is geweest. De geïnter-
viewde uitvoerenden namen over het algemeen geen blad voor de mond en ook de 
jongeren en ouders durfden zich kritisch te uiten over de interventie waar zij mee 
te maken hadden (gehad).
 De opzet van dit onderzoek is niet toereikend om uitspraken te kunnen doen 
over de effecten van de interventies. In een andere monitor wordt de recidive van 
de Marokkaanse jongeren onderzocht. Het koppelen van de bevindingen uit de 
beknopte procesevaluaties per interventie aan de refl ectie op werkzame bestand-
delen voor Marokkaanse jongeren biedt wel de mogelijkheid om lering te trekken 
voor toekomstig beleid. 

Leeswijzer2.4 

De verdere rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 3 volgen na een korte 
beschrijving van het gehele programma de methodiekbeschrijvingen per interven-
tie. Het hoofdstuk sluiten we af met een overzicht van de voornaamste kenmerken 
van de zes interventies.
 In hoofdstuk 4 komt de evaluatie van de interventies aan bod. Per interventie 
gaan we na wat de interventie heeft opgeleverd, hoe de interventie verloopt 
volgens professioneel betrokkenen, jongeren en ouders en wat de succes- en 
faalfactoren zijn. Dit hoofdstuk sluiten we af met een overzicht van de evaluatieve 
elementen van de zes interventies. We gaan hier onder meer in op de veronder-
stelde werkzame mechanismen en knelpunten in de opzet en organisatie en in de 
uitvoering. In hoofdstuk 5 refl ecteren we op de effectiviteit van de interventies 
voor de Marokkaans-Nederlandse jongeren in het licht van bestaande inzichten. 
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In de rapportage presenteren we bevindingen over de zes interventies steeds in 
dezelfde volgorde. In 3.2 komt bijvoorbeeld de methodiekbeschrijving van Halt-
huisbezoeken aan bod en in 4.2 de evaluatie van deze huisbezoeken. Voor de 
leesbaarheid gebruiken we in de rapportage ook de term ‘Marokkaans’ waar het 
volledigheidshalve ‘Marokkaans-Nederlands’ zou moeten zijn. 
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Methodiekbeschrijvingen van de interventies3 

Inleiding 3.1 

In deze paragraaf schetsen we eerst kort het bredere kader waarbinnen de inter-
venties plaatsvinden; de inzet van Donnergelden in de gemeente Amsterdam. 
Vervolgens volgen de methodiekbeschrijvingen van de zes interventies. Het gaat 
achtereen volgens om: 

Halt huisbezoeken (3.2) ●
Taakstrafzittingen Jeugd (3.3) ●
Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing (3.4) ●
Intensieve aanpak jongvolwassenen (3.5) ●
Gezinsbezoeken SAOA (3.6) ●
Aanpak Overlastgevende Multi Probleem Gezinnen (3.7) ●

De methodiekbeschrijvingen zijn gebaseerd op documentanalyse, interviews en 
observaties (zie ook 2.3). Omwille van de leesbaarheid zijn de geraadpleegde 
bronnen niet vermeld in de beschrijvingen. De bronnen zijn onder geraadpleegde 
documentatie per interventie in de literatuurlijst opgenomen. In bijlage 3 is een 
overzicht te vinden van de geïnterviewden per interventie. We sluiten het hoofd-
stuk af met een samenvattend overzicht van de voornaamste kenmerken van de 
methodieken (3.8). 

Inzet van de Donnergelden in Amsterdam
In het kader van het Grotestedenbeleid hebben de vier grote steden in het kader 
van vanaf 2006 extra fi nanciële middelen ontvangen, ‘Donnergelden’, om de 
oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren in de criminaliteit te verminde-
ren.4 Vanuit het Rijk is aangegeven dat de interventies die steden inzetten om dit 
te bereiken aandacht moeten schenken aan de selectie van de doelgroep; de 
aanpak dient zich primair te richten op jongeren die een eerste, tweede of eventu-
eel een derde keer met justitie in aanraking komen. Ook moet de jongeren een op 
maat gesneden aanpak worden geboden, waarbij de intensiteit van begeleiding in 
overeenstemming is met de omvang en aard van de problemen. Het is daarnaast 
belangrijk om naast de jongeren de ouders en het sociale netwerk bij de interven-
tie te betrekken.

4 Tweede Kamer 2005-2006, 28 684, nr. 68.



26

De toenmalige ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Wonen Werken en Integratie en Jeugd en Gezin, 22 gemeenten en de VNG hebben 
een intentieverklaring ondertekend waarin zij aangeven nauw samen te werken om 
de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongeren in de criminali-
teit, de overlast, schooluitval en de werkloosheid tegen te gaan. Eén van de doelen 
van deze samenwerking is het bundelen en delen van kennis.
 Het aanvankelijke projectplan uit eind 2006 van de gemeente Amsterdam 
‘Voorkomen criminaliteit allochtone jongeren’ had tot doel de vertegenwoordiging 
van verdachten van Marokkaanse afkomst op basis van het Herkenningssysteem 
(HKS) van de politie te verlagen met 2 procent punt naar 14,1 in 2009. In dit 
projectplan staan verder de volgende doelstellingen vermeld: ‘Het verminderen van 
de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jeugdigen tot en met 24 
jaar in de criminaliteit, in het bijzonder door versterking van de binding van de 
jongeren uit de doelgroep aan de maatschappij.’ (p.1). Het gaat bij deze problema-
tiek slechts om een minderheid van de jongeren van Marokkaans-Nederlandse 
herkomst. Het beleid richt zich dan ook niet op alle jongeren, maar op risicojonge-
ren. Een gedifferentieerde benadering wordt nodig geacht voor de jongeren in 
verschillende fasen van hun criminele loopbaan.
 De volgende punten werden van belang geacht bij de inzet van de Donnergel-
den.5

De rol van ouders dient nadrukkelijk te worden vergroot. ●
Er moet meer outreachend worden gewerkt, bijvoorbeeld met behulp van  ●
huisbezoeken.
Er worden in een zo vroeg mogelijk stadium dwang- en drangmiddelen ingezet,  ●
aangezien de ervaring leert dat een dergelijke aanpak bij de Marokkaanse 
doelgroep effectief is.
Er wordt waar nodig gewerkt met een groepsgerichte aanpak. ●
Alle maatregelen moeten (in de loop van de tijd) bewezen effectief zijn. ●
Voor alle projecten in het kader van de Donnergelden geldt dat wordt gewerkt  ●
met outputsturing: enkel geleverde output - daadwerkelijke realisatie - wordt 
gefi nancierd.

Begin 2007 zijn de volgende interventies in het kader van de Donnergelden van 
start gegaan.

Intensivering Stop/Halt afdoening huisbezoeken (Halt). ●
Taakstrafzittingen in Offi cier van Justitie-model jeugdigen op de ketenunit (OM/  ●
Raad voor de Kinderbescherming).
Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing (BJAA). ●
Intensieve aanpak jongvolwassenen (18+ Harde kern). ●

5 Gemeente Amsterdam (2006). Hoofdlijnen Plan van Aanpak Voorkomen Criminele 
Loopbaan Allochtone Jongeren; Verantwoording overzicht target en gerealiseerd 
Donnerprojecten 2008.
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Monitoring & aanpak potentiële jeugdige veelplegers tot 25 jaar. ●
Schakelprogramma voor Marokkaanse jongeren met gedragsproblemen (De  ●
Bascule/BJAA/OM/Raad voor de Kinderbescherming/Spirit). Dit programma is in 
2009 opgegaan in Pilot West.6  

Snel inzetbaar interventieteam 18-/18+ op districtsniveau. ●
Procedure algemeen plaatsverbod jongeren, APV-jongeren (OM/Politie/Halt). ●
Snelrecht voor lichtcriminelen en zwaardere categorieën (OM/ZM). ●
Ouders Present (Leger des Heils).  ●

In bijlage 4 zijn korte beschrijvingen te vinden van (nog lopende) interventies die 
binnen dit onderzoek niet zijn geëvalueerd. De laatste drie interventies zijn in 2008 
niet verlengd.7 De procedure APV -jongeren is halverwege 2008 op verzoek van de 
projectleider van de politie gestopt vanwege een te geringe instroom. Het project 
‘Snelrecht voor lichtcriminelen en zwaardere categorieën’ is op verzoek van het 
Openbaar Ministerie stopgezet, omdat men geen gegevens kon aanleveren en geen 
subsidie vroeg voor het project. Het project ‘Ouders Present’ heeft alleen in 2007 
subsidie ontvangen, omdat het niet binnen de doelstelling van de Donnermiddelen 
past, namelijk het reduceren van criminaliteit onder Marokkaans-Nederlandse 
jongeren. 
 In 2008 zijn drie nieuwe interventies vanuit de Donnermiddelen gefi nancierd. 
Het gaat om:8 

Interventiemedewerkers Gezinsaanpak (SAOA). ●
Aanpak Overlast Multi Probleem Gezinnen (OMPG) door BJAA en WSG. ●
Onderzoek naar kenmerken van Marokkaanse jeugdigen.  ●

Vanaf januari 2009 zijn de Pilot West en ‘8-8’ als interventies binnen het program-
ma opgenomen. 
Op 30 januari 2009 heeft het toenmalige Kabinet de beleidsbrief ‘Aanpak Marok-
kaans-Nederlandse probleemjongeren. Grenzen stellen en perspectief bieden’9 naar 
de Tweede Kamer gezonden. Hiermee is het kader gegeven voor de aanpak van de 
problematiek voor de komende jaren (tot en met 2012). Het betekent voor de 
gemeente Amsterdam dat de succesvolle onderdelen van de aanpak voor deze 
doelgroep de komende jaren gecontinueerd kunnen worden. Ook biedt het extra 
ruimte om te blijven experimenteren met aanpakken die beoogd effectief zijn voor 
Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. 

6 Gemeente Amsterdam (2009). Actieplan 2009. Veiligheidsplan Amsterdam 2007-2010.
7 Idem.
8 Idem.
9 Kabinetsbrief Ministers Hirsch Ballin en Rouvoet, Aanpak Marokkaans-Nederlandse 

probleemjongeren. Grenzen stellen en perspectief bieden, 30 januari 2009
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De Amsterdamse Aanpak Voorkomen Criminele Loopbaan Marokkaans-Nederlandse 
jongeren heeft voor de periode 2010-2012 de volgende uitgangspunten: 10

Een gezinsgerichte aanpak met daarin aandacht voor het verstevigen van de 1. 
opvoedingsvaardigheden van Marokkaans-Nederlandse ouders. 
Het tegengaan van overlast op straat. 2. 
Vroegtijdige signalering en snelle aanpak van problemen: door het versterken 3. 
van de effectiviteit van justitiële trajecten.
Combinatie van straf en zorg. 4. 
De interventies die volgens de gemeente voldoen aan deze uitgangspunten zijn 5. 
in 2010 gecontinueerd. 

Methodiekbeschrijving Halt Huisbezoeken3.2 

Achtergrond en opzet
Onder de Marokkaanse doelgroep, een vijfde deel van de jongeren die in 2006 naar 
Halt werden doorverwezen, constateerde Halt Amsterdam-Amstelland een laag 
bereik van de ouders, terwijl de uitval onder de Marokkaanse jongeren bij de 
Halt- en STOP-afdoeningen hoog was. In het projectplan van 2006 van Halt wordt 
gesteld dat Marokkaanse ouders zich onvoldoende betrokken lijken te voelen bij de 
gesprekken die de Halt medewerker met hen voert. Gebrekkige kennis van de 
Nederlandse taal en cultuur zouden hierbij een belangrijke rol spelen. Sommige 
ouders zouden hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding afschuiven op oudere 
broers of zussen van de jongere. Ook zouden de ouders niet goed in staat zijn om 
hun kinderen te corrigeren en grenzen te stellen. Dit kan de kans op recidive 
vergroten. Met behulp van de Donnergelden kreeg Halt Amsterdam-Amstelland de 
mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan de Marokkaanse jongeren en hun 
ouders.
 Het project Intensivering HALT/STOP, ook wel bekend als ‘Halt-huisbezoeken’, is 
in 2007 gestart. De interventie bestaat uit een huisbezoek aan ouders van Marok-
kaanse jongeren voorafgaand aan de reguliere Halt-afdoening. Het huisbezoek wordt 
gebracht door een medewerkster van Halt met een Marokkaanse achtergrond. 

Doel en doelgroep
Het huisbezoek bij aanvang van de Halt-afdoening heeft als doel de uitval onder de 
Marokkaanse jongeren bij Halt-afdoeningen te verkleinen en de recidive te vermin-
deren. Door outreachend te werken, wordt beoogd de ouders meer te betrekken bij 
de Halt-afdoening en hen verantwoordelijk te maken voor de opvoeding van hun 
kinderen. Daarnaast beoogt men de ouders en jongere te stimuleren en motiveren 
tot verdere hulp en ondersteuning. De blik achter de voordeur biedt de mogelijk-

10 Gemeente Amsterdam (2010). Hoofdlijnen Plan van Aanpak Voorkomen Criminele 
Loopbaan Marokkaans- Nederlandse risicojongeren 2010-2012.
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heid om meer informatie te krijgen over de thuissituatie en zo tijdig problemen te 
kunnen signaleren. Er kan een snelle toeleiding naar passende zorg worden gereali-
seerd. 
 Ten aanzien van het kind wil Halt bereiken dat hij of zij meer inzicht heeft in 
zijn of haar strafbare gedrag. Het kind moet zien wat de gevolgen zijn van het 
delict voor anderen en zichzelf en moet de noodzaak van regels inzien. Het project 
moet zich richten op Marokkaanse jongeren. Aangezien de etniciteit niet wordt 
geregistreerd, vindt selectie plaats op basis van de achternaam van de jongeren. De 
aangemelde jongeren krijgen de keuze om door een Halt-afdoening hun fout recht 
te zetten zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 
 Er is een aantal criteria voor deelname aan een Halt-traject. Een belangrijk 
criterium is dat de jongere na het gepleegde feit instemt met de verwijzing naar 
Halt. De jongere is tussen 12 en 18 jaar en is aangehouden voor één strafbaar 
delict. Het gaat om een licht strafbaar delict, zoals materiële vormen van geweld-
pleging (onder andere vandalisme), (winkel)diefstal, schoolverzuim, het gebruik van 
verdovende middelen en brandstichting). De jongere dient te voldoen aan de 
recidiveregeling van Halt. Dat wil zeggen dat er niet eerder een proces-verbaal voor 
een door de jongere gepleegd misdrijf naar het Openbaar Ministerie is gestuurd. 
Ook is de jongere niet eerder voor een misdrijf naar Halt verwezen. Overtredingen 
en/of vuurwerkdelicten tellen (tot twee maal toe) niet mee binnen deze recidive-
regeling. Voor schoolverzuim mag een jongere één keer naar Halt worden verwe-
zen. Na een geslaagde Halt-afdoening bij schoolverzuim kan wel opnieuw naar Halt 
verwezen worden voor een ander delict waarvoor een Halt-afdoening passend is. 
Voor een succesvolle afdoening wordt als eis gesteld dat zowel de jongere als zijn 
of haar ouders instemmen met de deelname en dat jongere de gestelde afspraken 
nakomt. 

Organisatie: functies, verantwoordelijkheden en competenties
Het project wordt uitgevoerd door twee medewerksters met een Marokkaanse 
achtergrond. Zij zijn samen voor 1,7 fte aan het project verbonden. De medewerk-
sters zijn vrijgesteld voor de doelgroep. Zij voeren de huisbezoeken uit en begelei-
den vervolgens de reguliere Halt-afdoening van de Marokkaanse jongeren. De 
medewerksters hebben een pedagogische achtergrond op hbo-niveau. 
Voor de huisbezoeken is volgens de medewerksters inlevingsvermogen een vereiste. 
Daarnaast is het ‘kunnen schakelen’ belangrijk: in sommige gevallen moet de 
medewerkster streng optreden, maar als een ouder of jongere zich kwetsbaar 
opstelt en zorgen kenbaar maakt, is het van belang dat ze zich milder opstelt. Een 
huisbezoek vraagt tevens om alertheid om signalen op te pikken. Culturele sensiti-
viteit is daarbij van belang. De medewerksters moeten weten om te gaan met 
culturele gevoeligheden. Het is ten slotte belangrijk dat de medewerksters goed 
inzicht hebben in de sociale kaart. Ze worden begeleid door een leidinggevende. 
Deze bewaakt de voortgang en rapporteert aan de gemeente.
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Professionalisering
De medewerksters kunnen net als andere Halt-medewerkers gebruik maken van het 
reguliere trainingsaanbod van Halt. Zij hebben een training gesprekstechnieken 
gevolgd, waarin de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen: positief benade-
ren, een vertrouwensband opbouwen, durven te confronteren, doorvragen, 
bevestigen, herhalen en refl ecteren. Ze zijn gecertifi ceerd voor het gebruiken van 
een screeningsinstrument. Eén medewerkster is gecertifi ceerd om te werken met 
de methodiek Ouders van Tegendraadse Jeugd.

Uitgangspunten en theoretische onderbouwing
De reguliere Halt-afdoening kent sinds 1 januari 2010 een vernieuwde werkwijze. 
Aan de hand van wetenschappelijke inzichten is de Halt-afdoening in samenspraak 
met de ketenpartners opnieuw ingericht met als doel zo optimaal mogelijk te 
reageren op strafbaar baldadig gedrag door jongeren. De belangrijkste elementen 
zijn een persoonsgerichte aanpak en maatwerk in plaats van een standaardaanpak. 
Het gaat om het confronteren van jongeren met hun gedrag en hun normbesef 
vergroten, een grotere ouderbetrokkenheid, signaleren en verwijzen naar hulpver-
lening. De vernieuwde methodiek bestaat in plaats van uit één gesprek op de 
Halt-locatie uit drie gesprekken; een startgesprek, een vervolggesprek en een 
eindgesprek. 
 Binnen de reguliere Halt-afdoening krijgen de jongeren drie gesprekken op het 
kantoor van Halt of bij een ketenunit. Bij Marokkaanse jongeren gaat hieraan een 
huisbezoek vooraf. Tijdens dit huisbezoek ligt de nadruk, naast uitleg over de 
afdoening, op signalering en zorg. De tijdsduur van een huisbezoek is vastgesteld op 
twee en een half uur.
 Binnen het project is gekozen voor de inzet van twee medewerksters met een 
Marokkaanse achtergrond omdat zij de taal van de ouders spreken en hetzelfde 
culturele referentiekader hebben De medewerksters spreken beide zowel Arabisch 
als Berbers zodat de taalbarrière wordt opgeheven. Door de achtergrond van de 
medewerkster en de tijd die ze heeft, kan het vertrouwen worden gewonnen dat 
nodig is om in gesprek te komen. Het idee is daarnaast dat een vrouw makkelijker 
bij Marokkaanse ouders binnen komt, zeker wanneer een moeder alleen thuis is. 
 Het project richt zich enkel op Marokkaanse jongeren en hun ouders. De 
specifi eke kenmerken van de interventie hebben geen expliciete theoretische 
onderbouwing. Het uitgangspunt van Halt is preventie: door in te grijpen op vroege 
leeftijd voorkomt men zwaardere problemen op latere leeftijd. Preventie is in de 
visie van Halt niet alleen gericht op het voorkomen van een delict, maar ook op het 
voorkomen of beperken van grotere schade en maatschappelijke kosten in een 
latere levensfase van de dader. Halt baseert zich hierbij op wetenschappelijke 
onderzoeken die aantonen dat interventies bij kinderen en jongeren op latere 
leeftijd aanzienlijke besparingen opleveren in kosten van juridische procedures, 
detentiekosten, slachtofferhulp en directe schade. Preventieve interventies kunnen 
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immaterieel resultaat opleveren door vermindering van bijvoorbeeld slachtoffer-
leed en onveiligheidsgevoelens en concrete economische besparingen. 

Werkwijze
Indien op een ketenunit een proces verbaal voor Halt binnenkomt waaruit blijkt dat 
het om een Marokkaanse jongere gaat, gaat de zaak naar de twee Halt-medewerk-
sters die de huisbezoeken bij de jongeren uitvoeren. Voorafgaand aan een bezoek 
achterhaalt de medewerkster de informatie die al bekend is over de jongere en het 
gezin. Via het ISK (het registratiesysteem van de ketenunit) kan ze bijvoorbeeld 
achterhalen of het gezin al professionele hulp of begeleiding krijgt. De medewerk-
ster probeert vooraf helder te krijgen of er al dan niet hulp of begeleiding is binnen 
het gezin, om wat voor soort hulp het gaat en of deze hulp voldoende is. Als een 
hulpverleningsinstantie al zeer actief is in het gezin, is het in sommige gevallen niet 
noodzakelijk om een huisbezoek af te leggen. Het kan echter ook zo zijn, dat 
andere hulpverleners zich juist zorgen maken om het gezin en het belangrijk vinden 
dat er een huisbezoek wordt gebracht om mogelijke problematiek te signaleren. 
De Halt-medewerkster neemt telefonisch of schriftelijk contact op met de ouder(s) 
en maakt een afspraak voor een huisbezoek. De bevestigingsbrief wordt eventueel 
persoonlijk bezorgd. Zowel de jongere als ten minste één ouder dient aanwezig te 
zijn tijdens het huisbezoek. Als bij het huisbezoek blijkt dat het niet gaat om een 
Marokkaanse jongere, wordt het bezoek toch voltooid, maar wordt het niet geregi-
streerd in het kader van de Donnergelden. Als voorafgaand aan het huisbezoek 
bekend is dat er hulpverlening actief in het gezin aanwezig is, gaat de medewerk-
ster in sommige gevallen samen met de hulpverlener op huisbezoek.
 De medewerkster spitst het gesprek toe op de specifi eke situatie van de jongere 
en het gezin. Een huisbezoek is maatwerk en zal dan ook van gezin tot gezin 
verschillen. In het gesprek wordt in ieder geval uitleg gegeven over de Halt-afdoe-
ning en over de reden van het huisbezoek. De medewerkster geeft aan dat zij geen 
hulpverlener is, maar wel kan doorverwijzen naar hulpvormen. Met de ouders en 
het kind wordt gesproken over de delictsituatie. De medewerkster probeert de 
jongere zich te laten verplaatsen in de situatie van het slachtoffer door aan te 
sluiten bij de belevingswereld van de jongere.
 Daarnaast maakt ze duidelijk dat gedurende de Halt-afdoening goed in de gaten 
wordt gehouden of de zoon of dochter de gemaakte afspraken nakomt. De jongere 
moet excuses aanbieden aan degene die schade heeft geleden en de schade 
vergoeden. 
 De ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van hun 
kind. De medewerkster probeert de ouders ervan bewust te maken dat ze hun 
verantwoordelijkheid niet aan een oudere broer of zus van het kind kunnen 
overdragen. Aan ouders wordt ook gevraagd om intensief mee te werken bij het 
excuus aanbieden en de schadebemiddeling. 
 In het kader van hun signaleerfunctie kijkt de medewerkster naar hoe de ouders 
met de kinderen omgaan en naar de leefomstandigheden van het gezin. Dit doet zij 
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om zicht te krijgen op mogelijke probleemgebieden. De verschillende leefgebieden 
worden aan de hand van een signaleringslijst gescreend. Mocht de medewerkster in 
het gezin problemen signaleren dan zorgt zij voor een verwijzing naar bijvoorbeeld 
Altra Boppi, Bureau Jeugdzorg of Spirit en/of Nieuwe Perspectieven preventief of 
Tools4U. Als dit nodig is, worden de ouders gemotiveerd voor verdere begeleiding. 
De ouders worden ondersteund in hun vaardigheden om strafbaar gedrag van hun 
kind in de toekomst te helpen voorkomen. Transparant zijn over de afspraken en de 
consequenties voor de jongere en ouders is daarbij belangrijk. Er wordt gestreefd 
naar openheid van zaken. Als een vader bijvoorbeeld nog niets weet van de Halt- 
afdoening en het daaraan voorafgegane strafbare feit, omdat de moeder haar 
dochter wil beschermen, wordt uitgelegd dat deze beschermende houding voor de 
lange termijn niet goed is voor haar dochter. Daarbij worden mogelijke consequen-
ties uitgebreid besproken. 
 In het gesprek kunnen allerhande onderwerpen die naar voren komen, worden 
besproken. Het kan gaan om de relatie tussen de ouders en het kind, maar ook om 
de relatie tussen de ouders en de gevolgen daarvan voor het kind of om andersoor-
tige problemen. Tijdens het gesprek controleert de Halt medewerkster steeds of de 
ouders alles begrepen hebben en ze biedt de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen.
 Op inschatting van de Halt-medewerkster kan een tweede huisbezoek plaatsvin-
den met als doel de betrokkenheid van ouders te waarborgen. In de praktijk komt 
dit echter weinig voor. Na het huisbezoek kunnen ouders eventueel aan themabij-
eenkomsten deelnemen, waarin gerichte voorlichting wordt gegeven over de 
gevolgen van het plegen van strafbare feiten. 
De medewerkster die het huisbezoek afl egt, handelt ook de verdere Halt-afdoening 
af. Het is de bedoeling dat bij het laatste gesprek op het kantoor van Halt ten 
minste één van de ouders aanwezig is. 
 Indien er wordt doorverwezen naar hulpverlening is zo veel mogelijk sprake van 
warme overdracht tussen de medewerkster van Halt en de andere instantie. 
In principe volgt er geen nazorg door de medewerksters na de Halt-afdoening. De 
medewerksters controleren als ze hebben doorverwezen echter wel of het gezin 
zorg ontvangt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het registratiesysteem van de 
ketenunit te raadplegen. 

Verschillen ten aanzien van de reguliere werkwijze
De interventie is als nieuw element toegevoegd aan de reguliere Halt-afdoening. 
Door het huisbezoek voorafgaand aan de drie reguliere gesprekken kunnen de 
ouders meer persoonlijk worden betrokken bij de Halt-afdoening. Ook krijgen de 
medewerksters inzicht in de thuissituatie van de jongere. De medewerksters kijken 
naar de hele gezinscontext, de zorgbehoefte van ouders en kunnen signaleren en 
doorverwijzen.
 In tegenstelling tot de reguliere medewerkers van Halt hebben de medewerkers 
binnen het project dezelfde culturele achtergrond als de gezinnen die ze bezoeken 
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en kennen zij de taal. Daarnaast hebben zij veel tijd voor een huisbezoek. Zij 
hebben tijd om het vertrouwen van de ouder(s) te winnen en om de ouders te 
bereiken.

Methodiekbeschrijving Taakstrafzittingen Jeugd3.3 

Achtergronden en opzet
Het project ‘Taakstrafzittingen Jeugd in het offi ciersmodel op de ketenunit’ dat is 
gestart in het kader van de Donnermiddelen, is bedoeld om de impact van taak-
straffen te vergroten door Taakstrafzittingen op de ketenunits te organiseren. Voor 
de start van het project werden de taakstraffen (leer- of werkstraffen) schriftelijk 
aan de minderjarige verdachten aangeboden. De jongeren ontvingen een brief thuis 
waarin een aanbod voor een taakstraf werd gedaan en waarin ze werden uitgeno-
digd voor een intakegesprek bij de coördinator taakstraffen van de Raad voor de 
Kinderbescherming. Voor de start van de het project leefde het idee dat de impact 
van de schriftelijke werkwijze te gering zou zijn. 
 Het project heeft geleid tot een nieuwe werkwijze bij het arrondissementspar-
ket Amsterdam. Deze werkwijze is niet anders voor Marokkaanse jongeren, maar is 
van oorsprong wel voor deze groep vormgegeven. De taakstraffen worden nu 
aangeboden tijdens een zitting op de ketenunit. Naast de jongere worden ook de 
ouders per brief uitgenodigd om op de zitting te verschijnen. De ouders worden 
tijdens de zitting gewezen op hun verantwoordelijkheden. Tijdens de zitting biedt 
de parketsecretaris de jongere een taakstraf aan. De jongere heeft de keuze wel of 
niet te accepteren. De zittingen worden bijgewoond door een coördinator taakstraf-
fen van de Raad voor de Kinderbescherming zodat meteen afspraken kunnen 
worden gemaakt voor de uitvoering van de taakstraf. Daarnaast zijn een gezinslid 
van de jongere, eventueel een advocaat en, indien van tevoren bekend dat dit 
nodig is, een tolk aanwezig.

Doel en doelgroep
Het project heeft als doel recidive te verminderen en een aanzienlijke versnelling 
van het gehele strafproces teweeg te brengen, van aanhouding, verhoor en straf-
rechtelijke beslissing tot en met de zitting en de uitvoering van de opgelegde straf. 
Met de komst van het project moeten de jongeren en hun ouders op zitting 
verschijnen en biedt de parketsecretaris de jongere een taakstraf aan. Het doel van 
de aanwezigheid van jongere en ouders is om de zitting een meer pedagogische 
invulling te geven en om te kijken wat er aan de hand is. Het betrekken van ouders 
wordt ingezet om de recidive te verminderen. 
 Het project richt zich op alle jongeren van 12 tot 18 jaar die vanwege de aard 
en ernst van hun delict in aanmerking komen voor een taakstaf. Vanuit de Donner-
gelden ontvangt het parket fi nanciële middelen om Taakstrafzittingen voor Marok-
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kaanse jongeren op de ketenunit te houden en voor administratieve werkzaamhe-
den. Het gaat om jongeren die zelf in Marokko zijn geboren of waarvan één van de 
ouders in Marokko is geboren. De zittingen van Marokkaanse jongeren zijn niet 
anders van opzet of aard dan de zittingen voor niet Marokkaanse jongeren. 

Organisatie: functies, verantwoordelijkheden en competenties
Op de ketenunits voeren unitsecretarissen van het Openbaar Ministerie (OM) de 
Taakstrafzittingen uit. Voor de Taakstrafzittingen op de units worden geen parket-
secretarissen ingezet die nog maar kort in functie zijn. De unitsecretarissen worden 
geselecteerd voor het werken op de ketenunit en moeten beschikken over speci-
fi eke competenties, zoals het goed kunnen samenwerken, over de grenzen van de 
organisatie heen kunnen kijken en het kunnen houden van een Taakstrafzitting. Het 
is belangrijk dat zij affi niteit hebben met jongeren en goed met mensen kunnen 
omgaan. De unitsecretarissen passen hun taalgebruik aan op jongere en ouders. Een 
unitsecretaris moet kunnen aanvoelen en beoordelen welke jongeren gezien hun 
omstandigheden speciale aandacht nodig hebben. Ook moeten ze in staat zijn om 
zelfstandig keuzen te maken. Het werk op de ketenunit vergt andere competenties 
dan het reguliere werk van parketsecretarissen bij het OM. De unitsecretarissen 
zijn ervaren en zitten in een hogere functieschaal dan (een deel van) hun collega’s 
op het parket. De unitsecretarissen kunnen de zaken nabepreken met collega’s en 
elkaar feedback geven. Ook is het binnen de ketenunit mogelijk om af en toe een 
zaak van een andere unitsecretaris bij te wonen om van elkaar te leren. 
 Bij het parket is de jeugdoffi cier verantwoordelijk voor het project. Twee 
beleidsmedewerkers verzorgen de halfjaarlijkse evaluaties en rapporteren over het 
project aan de gemeente. De beleidsmedewerkers ontvangen hiertoe een stan-
daardformulier dat tijdens elke zitting door de betrokken unitsecretaris wordt 
ingevuld. Het formulier bevat onder meer gegevens over de zaak en de verdachte, 
of het een eerste of tweede uitnodiging betreft, gegevens over de opgelegde 
taakstraf, de aanwezigheid van ouders, tolk en of advocaat en of (indien relevant) 
de verdachte direct geplaatst is op een werkplek. Daarnaast biedt het formulier 
ruimte om het verloop van de zitting te beschrijven. De parketsecretaris gaat 
hierbij in op aspecten als de gemoedstoestand van de verdachte, medewerking van 
ouders, eventueel spijt van de jongere of dat de jongere de verantwoordelijkheid 
buiten zichzelf legt. Dit formulier wordt ook ter informatie in het dossier gevoegd. 
Als de jongere de taakstraf niet accepteert of de geaccepteerde taakstraf niet naar 
behoren uitvoert, geeft het formulier inzicht in hoe de jongere zich tijdens de 
taakstrafzitting heeft opgesteld.

Professionalisering
Voor het houden van Taakstrafzittingen volgen de unitsecretarissen een tweedaagse 
training. Tijdens de training worden zittingen geoefend en wordt feedback gegeven. 
De cursus is specifi ek toegesneden op Taakstrafzittingen en richt zich grotendeels 
op communicatie. Naast deze training worden binnen de opleiding van unit- en 
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parketsecretarissen trainingen in de omgang met mensen met andere culturele 
achtergrond aangeboden.11 Het gaat dan bijvoorbeeld om de training ‘Turken en 
Marokkanen in de rechtspleging’. In deze tweedaagse training wordt onder meer 
aandacht besteed aan culturele factoren, gezinssituaties, achtergronden en 
geschiedenis. De opgedane kennis kan door de unitsecretarissen worden gebruikt 
tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. 

Uitgangspunten
De Taakstrafzittingen kennen geen specifi eke theoretische onderbouwing of 
grondslagen. Het project richt zich op de jeugdige en zijn of haar ouders. Samen 
met de minderjarige verdachte worden ook de ouders uitgenodigd om bij de zitting 
aanwezig te zijn. De jongeren worden uitgenodigd door middel van een brief waarin 
ook het aanbod voor een taakstraf wordt gedaan. In de brief staan de uitleg en de 
zittingsdatum. De ouders ontvangen een eigen uitnodiging en een kopie van de 
brief aan de jongere. Als de jongere en ouders niet op zitting verschijnen, wordt 
een nieuwe datum gepland. Als een jongere van 16 of 17 jaar zonder zijn of haar 
ouders komt, gaat de zitting, afhankelijk van de situatie, in het belang van het kind 
soms toch door. Indien de jongeren niet komt opdagen op de eerste zitting, geeft 
een politieagent persoonlijk een tweede brief met nieuwe zittingsdatum af aan de 
jongere en ouders. Indien de jongere en ouders ondanks deze herhaalde uitnodiging 
niet op de Taakstrafzitting verschijnt, gaat de zaak naar de rechter. De rechter zal 
de jongere tijdens de rechtszitting vragen waarom hij niet op het aanbod is 
ingegaan en waarom hij niet op de taakstrafzitting is verschenen. Ook de Offi cier 
van Justitie kan dit aankaarten tijdens de rechtszitting. 
 Bij eerdere transacties was de Raad voor de Kinderbescherming niet betrokken 
of gaven zij hun advies schriftelijk. Op de ketenunit geven ze nu ook mondeling 
advies. Bij bijna alle jeugdzaken wordt een Basisonderzoek door de Raad voor de 
Kinderbescherming (BARO) afgenomen. De Raadsmedewerker kan naast zijn of haar 
advies ook direct afspraken maken over het vervolg. 
 Hoewel de uitvoering van de Taakstrafzittingen bij de vijf ketenunits in grote 
lijnen hetzelfde is, kunnen zich kleine verschillen voordoen tussen de ketenunits. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het moment tijdens de zitting waarop de Raad voor 
de Kinderbescherming aanwezig is en of om het gegeven of de unitsecretaris ook 
bij het gesprek tussen de jongere en vertegenwoordiger van de Raad voor de 
Kinderbescherming aanwezig is. De verschillen zijn ontstaan doordat er bij de start 
van de ketenunits geen werkwijze vast lag en de ketenunits zelf een invulling 
hebben gegeven aan de Taakstrafzittingen. Er zijn richtlijnen voor welke zaken in 
aanmerking komen voor een taakstraf. De jongeren moeten hebben bekend. Tegen 
de jongeren die op zitting verschijnen wordt justitiële documentatie opgebouwd. 
Daarnaast hangt geschiktheid van een Taakstrafzitting af van de ernst van het delict 
en de strafrichtlijn (het mag niet meer dan 40 uur taakstraf betreffen) en van 

11  Het is niet duidelijk of alle unitsecretarissen de training hebben gevolgd.
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recidive. Naast de richtlijnen is er ruimte voor maatwerk. Als het bijvoorbeeld gaat 
om een kind van 12 jaar dat net strafbaar is en zijn excuses heeft aangeboden kan 
een voorwaardelijk sepot of juist een langere taakstraf worden opgelegd. Het wordt 
belangrijk geacht om een op de persoon en diens omstandigheden toegesneden 
aanpak te bieden. 

Werkwijze
Bij de ketenunit komen alle nieuwe misdrijfzaken tegen jeugdigen binnen. De 
unitsecretaris van het OM beoordeelt de zaken en beslist in overleg met de Offi cier 
van Justitie of een zaak wordt afgedaan op een Taakstrafzitting of op andere wijze. 
De werkwijze is voor alle jongeren hetzelfde. De werkwijze voor de Marokkaanse 
jongeren verschilt niet van de reguliere werkwijze. 
 De parketsecretarissen overleggen voorafgaand aan hun beoordeling met andere 
partijen, bijvoorbeeld met de Raad voor de Kinderbescherming. In het casusoverleg 
binnen de ketenunit spreken zij met partners over de achtergronden van de 
jongeren en hun gezinssituatie. Aan het casusoverleg Jeugd op de ketenunit nemen 
naast het OM politie, Raad voor de Kinderbescherming, een zorgcoördinator en 
(vaak) Bureau Jeugdzorg deel. Soms is de leerplichtambtenaar ook aanwezig. 
 Voorafgaand aan de zitting bereiden de unitsecretarissen zich voor door de 
aanwezige informatie (bijvoorbeeld het proces verbaal en rapportages) door te 
nemen. Indien uit het dossier of uit andere informatie blijkt dat de ouders de 
Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn, kan een tolk worden ingeschakeld. 
Als de zitting begint, worden de jongere en ouders door de unitsecretaris opge-
haald en begeleid naar de ruimte waar de Taakstrafzitting wordt gehouden. De 
unitsecretaris vertelt wie er aanwezig zijn en wat hun functie is. Daarna legt de 
unitsecretaris uit waarom de jongere op de Taakstrafzitting moet komen en wat de 
bedoeling is van de zitting. Daarnaast geeft de unitsecretaris aan dat de jongere en 
ouders vragen gesteld zal worden en dat de unitsecretaris een aanbod (aantal uur 
taakstraf) zal doen. Na deze introductie gaat de unitsecretaris in op wat in het 
proces verbaal en de BARO staat te lezen en vraagt de jongere en ouders of ze iets 
toe te voegen hebben en of zij het ermee eens zijn dat voor het delict een taak-
straf passend is (hoor en wederhoor). Uiteindelijk doet de unitsecretaris de jongere 
een aanbod. Indien de jongere dit aanbod niet accepteert, moet hij of zij alsnog 
voorkomen bij de rechter. Op de zitting kan ook een voorwaardelijk sepot worden 
uitgereikt. Ook kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld een 
hulpverleningstraject dat wordt geadviseerd door de Raad voor de Kinderbescher-
ming. 

Verschillen ten aanzien van de reguliere werkwijze
De komst van het project heeft ervoor gezorgd dat de oude werkwijze (het schrif-
telijk doen van een taakstrafaanbod) is vervangen door een nieuwe werkwijze: de 
jongere krijgt op een Taakstrafzitting op de ketenunit een aanbod voor een 
taakstraf. De ouders zijn hierbij aanwezig en worden aangesproken op hun verant-
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woordelijkheid. De Raad voor de Kinderbescherming is aanwezig om direct de 
intake voor de taakstraf te laten plaatsvinden. De werkwijze bij Marokkaanse 
jongeren verschilt niet van die bij andere jongeren. 

Methodiekbeschrijving Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing3.4 

Achtergronden en opzet
De afdeling jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJAA) is in 2007 
gestart met een project ‘Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing’ dat tot doel 
heeft de zorg voor jeugdige delinquenten te verbeteren. De hulp aan de jongeren 
wordt geboden door het zogeheten ‘Servicepunt’. De medewerkers van het Service-
punt zijn aanwezig bij alle voorgeleidingen bij de Rechtbank Amsterdam van 
jongeren tot 18 jaar die nog geen andere begeleiding vanuit de jeugdbescherming 
of jeugdreclassering ontvangen. De medewerker van het Servicepunt begeleidt de 
jongere vanaf de voorgeleiding tot het moment waarop de jongere wordt geschorst 
door de Rechtbank of waarop een straf wordt opgelegd en een einde detentie volgt. 
De begeleiding is in eerste instantie gericht op de jongere, maar richt zich daar-
naast ook op ouders en gezin. Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is het 
opstellen van een plan van aanpak. 
 Naast de Rechtbank (de rechters en griffi ers) onderhouden de medewerkers van 
het Servicepunt contacten met offi cieren van justitie, de Raad voor de Kinderbe-
scherming (RvdK), justitiële jeugdinrichting, advocaten, scholen en verschillende 
hulpverleningsinstanties. De medewerkers van het Servicepunt verzamelen informa-
tie over de jongere (en het gezin) en kunnen instanties inschakelen bij de begelei-
ding van de jongere.

Doel en doelgroep
In het kader van de werkzaamheden van het Servicepunt heeft BJAA de ambitie om 
iedere jongere uit de doelgroep die voorgeleid wordt door te geleiden naar de 
meest adequate, recidiveverminderende vorm van zorg. 
 Het Servicepunt richt zich op alle jongeren tot 18 jaar die in Amsterdam en 
omstreken wonen die worden voorgeleid bij de Rechter Commissaris en die nog 
geen andere begeleiding vanuit de jeugdreclassering of jeugdbescherming ontvan-
gen. Vanuit de Donnergelden ontvangt het Servicepunt fi nanciële middelen voor de 
begeleiding van 45 Marokkaanse jongeren. Het gaat om jongeren die zelf in Marokko 
zijn geboren of waarvan één van de ouders in Marokko is geboren. De medewerkers 
van het Servicepunt achterhalen de etniciteit van de jongere via de RvdK of het 
Openbaar Ministerie. 
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Organisatie: functies, verantwoordelijkheden en competenties
Het Servicepunt bestaat uit drie medewerkers. Het gaat om twee fulltime mede-
werkers en een parttime medewerker. De medewerkers van het Servicepunt zijn 
intern geworven bij BJAA. Het werken bij het Servicepunt vraagt extra kwaliteiten. 
De medewerkers moeten naast de gebruikelijke functie-eisen voor een casemana-
ger over goede netwerk- en rapportagevaardigheden beschikken en goed met 
jongeren kunnen praten. Een andere belangrijke competentie is zelfstandig werken. 
De medewerkers van het Servicepunt krijgen veel eigen verantwoordelijkheid. Ze 
moeten onder hoge tijdsdruk kunnen werken. De werkdruk kan verschillen, omdat 
het vooraf niet bekend is hoeveel nieuwe jongeren voorgeleid worden. De mede-
werkers weten zodoende vooraf niet hoe hoog hun caseload wordt. 
 Het werken bij het Servicepunt kan niet worden bestempeld als een negen-tot-
vijf-baan, omdat de medewerkers met ouders afspreken op tijdstippen die voor de 
ouders goed uitkomen. De afspraken kunnen zowel op kantoor als bij de ouders 
thuis plaatsvinden. Het Servicepunt heeft een eigen kamer op de Rechtbank.
 In tegenstelling tot andere medewerkers van de jeugdreclassering wonen 
medewerkers van het Servicepunt dagelijks zittingen bij op de Rechtbank. Als de 
jongere of een gezinslid al een begeleider vanuit de jeugdreclassering of een 
gezinsmanager heeft, heeft het altijd de voorkeur deze begeleider in plaats van de 
medewerker van het Servicepunt aanwezig te laten zijn bij de voorgeleiding om de 
continuïteit in begeleiding te waarborgen. In bepaalde gevallen kan afhankelijk van 
de omstandigheden ervoor gekozen worden om toch een medewerker van het 
Servicepunt aanwezig te laten zijn bij de voorgeleiding op de Rechtbank in plaats 
van de dagelijkse begeleider vanuit de jeugdreclassering of gezinsmanager. 
 De medewerkers worden ondersteund door een teammanager die verantwoorde-
lijk is voor het Servicepunt. De teammanager coördineert het project en verant-
woordt de ontvangen Donnergelden. Indien bepaalde zaken niet goed lopen, dan 
kan de medewerker hierover praten met de andere medewerkers van het Service-
punt of met de teammanager. Het is zoals gebruikelijk binnen BJAA ook mogelijk 
om een gedragsdeskundige te raadplegen.
 De begeleiding van Marokkaanse jongeren gebeurt niet specifi ek door medewer-
kers met een Marokkaanse achtergrond. Binnen het Servicepunt werkt wel één 
(fulltime) medewerker met een Marokkaanse achtergrond. De mogelijk bestaat om 
voor contacten met ouders een tolk in te schakelen. 
 De toewijzing van zaken aan de medewerkers hangt af van de medewerker die 
de betreffende werkdag naar de Rechtbank gaat. Alle werkdagen zijn verdeeld 
onder de drie medewerkers van het Servicepunt. In bepaalde gevallen kan de 
teammanager na afl oop van een voorgeleiding besluiten dat het toch de voorkeur 
heeft om één van de andere medewerkers van het Servicepunt de jongere te laten 
begeleiden. 
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Uitgangspunten en theoretische onderbouwing
Om er zorg voor te dragen dat de jongeren naar de juiste vorm van zorg worden 
doorgeleid, dient volgens BJAA aan de volgende randvoorwaarden te worden 
voldaan:

Er moeten altijd voldoende medewerkers van het Servicepunt op de Rechtbank  ●
aanwezig zijn, ook als er sprake is van grote drukte. Het is noodzakelijk dat bij 
alle voorgeleidingen een medewerker van het Servicepunt aanwezig is.
Het uitvoeren van de werkzaamheden op de Rechtbank is specialistenwerk. Het  ●
is belangrijk dat de voorgeleiding wordt bijgewoond door daarvoor aangestelde 
medewerkers van het Servicepunt.
De medewerkers van het Servicepunt moeten geschoold zijn in het afnemen van  ●
een risicotaxatie-instrument en het interveniëren in strafrechtelijke trajecten. 
De medewerkers moeten besluiten kunnen nemen ook als er vooraf geen 
ruggespraak mogelijk is.
Na de schorsing vindt er -als er geen snelrechtzitting gepland staat- directe  ●
doorgeleiding plaats naar een reguliere medewerker van de jeugdreclassering. 
Bij de overgang van een medewerker van het Servicepunt en een reguliere 
medewerker van de jeugdreclassering mag geen wachttijd optreden.
De werkzaamheden van het Servicepunt zijn specifi ek. De registratie en  ●
bijbehorende monitoring moeten daarom optimaal geregeld te zijn.
Doorgeleiding naar de effectieve vormen van zorg dient te allen tijden realiseer- ●
baar te zijn.
De werkwijze van het Servicepunt kent geen expliciete theoretische onderbou- ●
wing. 

Werkwijze
De werkwijze van het Servicepunt wijkt af of van de reguliere werkwijze van de 
jeugdreclassering. In een regulier traject zou de hulp pas starten op het moment 
dat de jongere een straf opgelegd krijgt van de Rechtbank. Alle jongeren krijgen nu 
al bij hun eerste voorgeleiding een op maat gesneden aanpak aangeboden die 
aansluit bij hun behoeften. Dit wordt beschreven in een plan van aanpak dat steeds 
wordt aangepast.
 Binnen het Servicepunt is de werkwijze voor alle jongeren tot 18 jaar die 
worden voorgeleid bij de Rechtbank Amsterdam hetzelfde. De werkwijze bij 
Marokkaanse jongeren wijkt niet af van die bij andere jongeren. Voor elke jongere 
geldt dat de aanpak op maat dient te zijn. Mocht bij een Marokkaanse jongere meer 
steun en motivatie nodig zijn om hem aan een traject te laten deelnemen, dan 
wordt hier in de begeleiding meer aandacht aan besteed.
 De jongeren worden door het Servicepunt begeleid tot het moment dat zij door 
de Rechtbank worden geschorst. De werkwijze bestaat in ieder geval uit veel 
verschillende onderdelen en activiteiten. Het eerste onderdeel is de voorbereiding. 
De jongeren worden geregistreerd bij het Bureau Kinderrechter van het OM. Het 
Bureau Kinderrechter stuurt het Servicepunt dagelijks een fax met daarop de 
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namen van de jongeren die op die dag worden voorgeleid op de Rechtbank Amster-
dam. De medewerker van het Servicepunt gaat vervolgens in het Informatiesysteem 
Jeugdzorg na of de jongere bekend is bij jeugdbescherming of (jeugd)reclassering. 
Indien de jongere of een ander gezinslid van de jongere al wordt begeleid door 
jeugdbescherming of reclassering (BJAA, LdH of WSG) neemt de medewerker van 
het Servicepunt contact op met de desbetreffende medewerker en vraagt of deze 
de rechtszaak kan bijwonen. Indien dit niet mogelijk is, wint de medewerker van 
het Servicepunt wel informatie in over de jongere en woont hij of zij zelf de 
rechtszaak bij. 
 De medewerker van het Servicepunt weet inmiddels of de RvdK een basisonder-
zoek (BARO) heeft uitgevoerd en of er een risicotaxatie-instrument is afgenomen 
om de recidivekans in kaart te brengen. Als dit niet het geval is, neemt de mede-
werker deze na de voorgeleiding af. Het basisonderzoek van de RvdK is bij voorkeur 
zo spoedig mogelijk beschikbaar, zodat de medewerker de informatie eruit mee kan 
nemen in het advies aan de Rechtbank. Op de Rechtbank informeert de medewer-
ker bij de bode naar het basisonderzoek van de RvdK. Als het aanwezig is wordt dit 
verslag gekopieerd voor de ouders. Als het mogelijk is, voert de medewerker 
overleg met de Raadsmedewerker over het advies. 
 Voordat de zitting begint, maakt de medewerker kennis met de ouder(s) en 
geeft uitleg over het verloop van de voorgeleiding en de taak van het Servicepunt. 
Indien mogelijk maakt de medewerker kennis met de advocaat. Mocht het vroeg-
hulpverslag nog niet klaar zijn, dan vergaart de medewerker informatie bij de 
ouders en de advocaat. De jongere zit op dat moment vast in het cellencomplex 
van de Rechtbank. Indien mogelijk probeert de medewerker de jongere vooraf-
gaand aan de zitting te spreken.
 Dan volgt de voorgeleiding zelf. Tijdens de voorgeleiding gaat de medewerker in 
op het vroeghulpverslag en het advies van de RvdK. Eventueel draagt de medewer-
ker alternatieve mogelijkheden aan. Op het moment dat de inbewaringstelling 
wordt verlengd, start de begeleiding van het Servicepunt.
 Dan volgen activiteiten na de voorgeleiding. De uitkomst van de zitting wordt zo 
mogelijk nabesproken met ouders en advocaat. Als een jongere op school zit en 
nachtdetentie wordt besproken, is het aan de jeugdreclasseerder om dit zo snel 
mogelijk na de voorgeleiding te onderzoeken. Indien de in bewaring stelling wordt 
bevolen, wordt de jongere na de zitting direct naar het cellencomplex op de 
Rechtbank gebracht. Indien de Rechtbank besluit om de jongere te schorsen, stopt 
de begeleiding vanuit het Servicepunt. De medewerker van het Servicepunt draagt 
de jongere dan over aan een reguliere medewerker van de jeugdreclassering. 
Tijdens deze overdracht zijn in elk geval de jongere, de medewerker van het 
Servicepunt en de nieuwe begeleider van de jeugdreclassering aanwezig.

Als de inbewaringstelling van de jongeren wordt verlengd, geeft de medewerker 
van het Servicepunt uitleg over het vervolgtraject en geeft de medewerker aan wat 
de ouders van het Servicepunt kunnen verwachten. De gegevens van de ouders 
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worden ter informatie verzonden aan de verantwoordelijke teammanager van het 
Servicepunt. De jongere wordt in het Informatiesysteem Jeugdzorg geregistreerd. 
Indien de risicotaxatie nog niet is afgenomen, wordt dit alsnog gedaan. Aan de hand 
van de risicotaxatiescore wordt eventueel een vooraanmelding gedaan voor een 
groepstraining voor de jongere.
 De jongeren waarbij de inbewaringstelling is verlengd, moeten tijdens een 
eerste Raadkamer opnieuw voor een meervoudige kamer verschijnen. Voorafgaand 
aan deze eerste Raadkamer voert de medewerker van het Servicepunt een gesprek 
met de jongere in de justitiële jeugdinrichting, een telefonisch gesprek met school, 
een gesprek met ouders (op kantoor of bij hen thuis) en wordt contact gelegd met 
relevante derden. Ook wordt een rapportage (plan van aanpak) voor de rechter 
geschreven waarin de delictbespreking en risicotaxatie en het voorgenomen traject 
centraal staan. In het plan van aanpak komen de volgende leefgebieden aan de 
orde: de thuissituatie, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en hulpverlening. Het plan 
van aanpak schetst een indruk van de jeugdige en zijn of haar systeem. In het plan 
wordt aandacht besteed aan het juridisch verloop, veiligheid, doelen en het advies 
aan de Rechtbank. De medewerker bespreekt als dit mogelijk is de rapportage met 
de jongere en zijn of haar ouders voorafgaand aan de zitting. De jongere ontvangt 
altijd een schriftelijk verslag. 
 Aanvullend dient een regulier reclasseringtraject te starten, direct nadat een 
jongere geschorst is. Voorafgaand aan de eerste Raadkamer bespreekt de mede-
werker van het Servicepunt het rapport met jongere en ouders. Tijdens de eerste 
Raadkamer licht de medewerker het rapport en advies toe. Na afl oop van de eerste 
Raadkamer informeert de medewerker de ouders over het vervolg. Als de Recht-
bank besluit de jongere te schorsen, wordt de begeleiding overgedragen aan een 
reguliere medewerker van de jeugdreclassering. 
 Na de eerste Raadkamer kunnen, indien de gevangenhouding van de jongere 
wordt verlengd, nog twee zittingen van de Raadkamer volgen. Voorafgaand aan elke 
Raadkamer voert de medewerker van het Servicepunt gesprekken met de jongere, 
ouders, school en andere relevante partijen. Aan de hand van deze gesprekken 
wordt voor de zitting een nieuwe rapportage opgesteld. Als de gevangenhouding 
tijdens de derde Raadkamer opnieuw wordt verlengd, wordt als het onderzoek nog 
niet is afgerond een pro forma zitting gepland. Tijdens deze zitting licht de mede-
werker de rapportage toe. Indien de Rechtbank besluit de zaak aan te houden, 
wordt de gevangenhouding van de jongere met tenminste drie maanden verlengd 
(tot de strafzitting). 
 Voorafgaand aan de strafzitting heeft de medewerker tenminste één keer per 
maand contact met de jongere en ouders over de stand van zaken. Ook wordt 
informatie ingewonnen bij de school en de justitiële jeugdinrichting en wordt 
contact opgenomen met de advocaat en de Offi cier van Justitie over de mogelijke 
uitkomsten van de strafzitting. 
 Tijdens de strafzitting wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De medewerker 
van het Servicepunt geeft advies over het uit te zetten beleid bij de mogelijke 
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scenario’s. Na twee weken woont de medewerker (als het een MK-zitting betreft) 
de uitspraak van de rechter bij. Afhankelijk van de uitspraak en het eventuele 
hoger beroep verzorgt de medewerker de overdracht en verdere afhandeling. Bij 
eventuele gevangenisstraf wordt de mogelijkheid van het Scholing- en Trainingspro-
gramma besproken en wordt nagedacht over een re-integratietraject. Daarnaast 
vindt een overdrachtgesprek plaats met de reguliere medewerker van de jeugdre-
classering die de zaak van de medewerker overneemt.

Verschillen ten aanzien van de reguliere werkwijze
De begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing vanuit het Servicepunt is inmid-
dels een reguliere werkwijze geworden. Vergeleken met de situatie voor de 
interventie of met de situatie elders in het land wordt de hulp aan de jonge 
delinquent eerder gestart. In een regulier jeugdreclasseringstraject wordt de hulp 
aan de jongere pas gestart op het moment dat jongere begeleiding krijgt opgelegd 
door de Rechtbank of de RvdK daar opdracht toe geeft. De hulp die door het 
Servicepunt wordt geboden start op moment waarop de jongere wordt voorgeleid 
bij de Rechtbank en eindigt op het moment dat de jongere wordt geschorst of zijn 
of haar detentie ten einde loopt. Op het moment dat de hulp van het Servicepunt 
eindigt vindt warme overdracht plaats aan een medewerker van de reguliere 
jeugdreclassering.
 In tegenstelling tot de reguliere jeugdreclassering is er van het Servicepunt 
dagelijks een medewerker aanwezig op de Rechtbank. De medewerkers van het 
Servicepunt lichten hun plan van aanpak voor de jongere tijdens de zitting monde-
ling toe en formuleren hun advies. 

Methodiekbeschrijving Intensieve Aanpak Jongvolwassenen3.5 

Achtergronden en opzet
In september 2007 is Reclassering Nederland (RN) gestart met een aparte unit voor 
de doelgroep jongvolwassen. De belangrijkste reden hiervoor was dat er goede 
ervaringen waren opgedaan met de Intensieve Trajectbegeleiding (ITB) voor de 
Harde Kern (18-25 jaar). De veronderstelling was dat ook andere jongeren baat 
zouden hebben bij een aantal elementen uit de ITB-methodiek. Een aantal van deze 
elementen is opgenomen in de Intensieve Aanpak Jongvolwassenen. Ook elementen 
waarmee goede ervaringen zijn opgedaan in de praktijk en (elementen van) 
erkende interventies, zijn aan de aanpak toegevoegd. Intussen spreekt men over de 
Aanpak Jongvolwassenen. 
 De Unit JOVO kreeg in het kader van de Donnergelden extra uren gefi nancierd 
per begeleidingstraject van jongvolwassenen van Marokkaanse afkomst om de 
criminaliteit onder deze jongeren te verminderen door een intensieve aanpak en 
elektronische volgsystemen in te kunnen zetten. Inmiddels is binnen RN de fi nancie-
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ringssystematiek aangepast en wordt er gewerkt met verschillende toezichtniveaus, 
afhankelijk van het gevaar- en recidiverisico van de delinquent. De extra ruimte uit 
de Donnergelden wordt besteed aan kennisontwikkeling en professionalisering. De 
unit laat bijvoorbeeld onderzoek doen naar de Marokkaanse doelgroep en heeft een 
extra teammanager aangesteld.

Doel en doelgroep
Reclassering Nederland wil met de Intensieve aanpak Jongvolwassenen (JOVO) 
voorkomen dat jongvolwassen delictplegers veelplegers worden en een criminele 
leefwijze ontwikkelen. De intensieve aanpak is bedoeld voor de dader of verdachte 
tussen de 16 en met 24 jaar die aan het begin staat van een criminele carrière of al 
meerdere zware delicten op zijn naam heeft staan. Prioriteit wordt gegeven aan de 
Harde Kern Jongeren en Potentieel Jeugdige Veelplegers. Deze brede doelgroep 
omvat de doelgroep van de Donnerprojecten: Marokkaans-Nederlandse jongeren 16 
tot en met 24. Het gaat om jongeren die ofwel zelf in Marokko zijn geboren ofwel 
waarvan één van de ouders in Marokko is geboren. Het streven was oorspronkelijk 
om jaarlijks 80 trajecten voor Marokkaanse jongeren te realiseren. Inmiddels gaat 
het om ongeveer 50 trajecten per jaar. Tot 2009 dienden de Marokkaanse jongeren 
te behoren tot specifi eke categorieën.12 Deze nadere specifi catie is losgelaten in 
2009, omdat de instroom achterbleef bij de verwachtingen en om zich te richten op 
alle delinquente Marokkaanse jongeren. 
 In verband met de hoogte van het voorwaardelijk strafdeel heeft Reclassering 
Nederland met het Openbaar Ministerie afgesproken dat het toezicht ten aanzien 
van de harde kern jongeren én de potentieel jeugdige veelplegers maximaal zes 
maanden duurt. Bij de harde kern jongeren kan, indien nodig, nog een minder 
intensief nazorgtraject van drie maanden volgen. In de praktijk wordt echter 
meestal een proeftijd van twee jaar opgelegd, hierdoor wordt de intensieve aanpak 
automatisch verlengd met een regulier toezicht. 
 Binnen deze doelgroep bevinden zich ook Marokkaanse jongeren die aan het 
begin van een (mogelijke) criminele carrière staan, maar ook die al meerdere zware 
delicten op hun naam hebben staan.

Organisatie: functies, verantwoordelijkheden en competenties
De Unit JOVO werkt voor heel Amsterdam en bestaat uit 20 reclasseringswerkers. 
Het gaat om medewerkers met ervaring in lastige zaken. Zij hebben gesolliciteerd 
op deze functie en hebben affi niteit met de doelgroep. Belangrijke competenties 
zijn refl ecterend vermogen, doorzettingsvermogen (de jongeren zijn vaak niet 
gemotiveerd en zien zelf geen probleem) en in mindere mate netwerkvaardigheden 
(de medewerkers hebben veel contacten in het jeugdveld). 

12 Het betrof de doelgroepen Harde Kern Jongeren; Potentieel Jeugdige Veelplegers en 
jongeren die (bewezen) delicten plegen en deel uitmaken van Hinderlijk-, 
Overlastgevende- of Criminele groepen (volgens de shortlist van Beke (bron) vastgesteld).
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De reclasseringswerkers worden begeleid door twee werkbegeleiders. Deze 
verdelen de zaken, coördineren en coachen. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
begeleiden van de werkprocessen en interne casuïstiekoverleggen. Eén werkbege-
leider wordt gefi nancierd vanuit de Donnergelden. Daarnaast worden gedragsdes-
kundigen ingehuurd die bij het casuïstiekoverleg aanwezig zijn. 
Het project valt onder verantwoordelijkheid van de unitmanager van JOVO, en 
wordt beleidsmatig ondersteund door een beleidsmedewerker van RN die jongvol-
wassenen in haar portefeuille heeft. 
Binnen de Unit JOVO werkt een klein aantal Marokkaans-Nederlandse medewerkers. 
De unit streeft naar een gemêleerd personeelsbestand. De begeleiding van Marok-
kaanse jongeren gebeurt niet specifi ek door medewerkers met een Marokkaanse 
achtergrond. Het toewijzen van de jongeren aan begeleiders geschiedt niet op basis 
van de achtergrond van de medewerker, maar op basis van beschikbaarheid en de 
inhoud van een zaak. Bij de oorspronkelijke intensieve aanpak werden de zaken 
waarbij een de intensieve aanpak was geïndiceerd, zoveel mogelijk verdeeld onder 
oud ITB medewerkers. 

Professionalisering
Er is binnen de unit en de organisatie veel aandacht voor professionalisering. Dit 
betreft zowel de competenties van de uitvoerenden als de expertiseopbouw en het 
methodisch werken. De medewerkers krijgen gerichte trainingen voor het uitvoeren 
van het toezicht, zoals ‘motivational interviewing’. De medewerkers zijn echter ook 
getraind in het omgaan met radicalisering. Trainingen zijn niet specifi ek gericht op 
omgaan met diversiteit. Daarnaast laat de unit onderzoek doen naar de gehanteer-
de werkwijze en is er aandacht voor methodiekontwikkeling. 

Uitgangspunten en theoretische onderbouwing
Het uitgangspunt van de werkwijze is dat recidive wordt voorkomen door binnen 
een justitieel kader een dwingend intensief reclasseringstoezicht op te zetten. Het 
toezicht is gericht op controle en begeleiding en kan volgens drie modaliteiten 
worden opgelegd en uitgevoerd:

Als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf. ●
Als bijzondere voorwaarde bij schorsing van de preventieve hechtenis (alleen bij  ●
strafverwachting tot zes maanden onvoorwaardelijk).
Als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijk sepot (bij een strafverwachting  ●
van 40-120 uur). 

De eerste twee voorwaarden zijn vooral van toepassing bij zwaardere delicten. 
Omdat sommige jongeren in herhaling ‘te lichte’ delicten plegen om in verzekering 
gesteld of gedagvaard te worden, is voor de potentieel jeugdige veelplegers de 
derde modaliteit ingevoerd. Deze vorm komt in de praktijk niet voor. De duur van 
het toezicht is afhankelijk van de proeftijd of schorsing. In 2007 is het ministerie 
van Justitie gestart met het programma Justitiële Voorwaarden. Het doel hiervan is 
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recidive terug te dringen door bijzondere voorwaarden te verbeteren en ruimer toe 
te passen. De verschillende voorwaarden moeten beter worden afgestemd op het 
type delict en de persoon van de dader. De programma’s OVS en Redesign Toezicht 
maken samen met andere programma’s, deel uit van dit programma. 
 Per 1 januari 2010 is Redesign Toezicht ingevoerd. Dit heeft er onder andere toe 
geleid dat er consequenter wordt opgetreden bij het niet naleven van de bijzondere 
voorwaarden. Ook maakt risicomanagement explicieter onderdeel uit van het 
toezicht. Een uitgangspunt is dat de intensiteit ten aanzien van de begeleiding en 
controle is afgestemd op het recidive- en gevaarrisico. Er zijn drie niveaus van 
toezicht: Niveau 1 voor de lichtere zaken, niveau 2 voor middelzware zaken en 
niveau 3 voor de zwaarste zaken (zoals TBS). 
 De onder toezicht gestelde jongeren hebben een meldplicht en persoonlijk 
contact met de reclasseringsmedewerker. De frequentie van het contact hangt af 
van het toezichtniveau. Bij de zwaardere toezichtniveaus (2 en 3) is ook sprake van 
andere maatregelen, zoals al dan niet aangekondigde huisbezoeken op het werk of 
thuis. Indien de jongere de afspraken niet nakomt, neemt de reclassering contact 
op met het Openbaar Ministerie (OM). Het OM bepaalt welke acties op de schending 
of overtreding volgen. Marokkaanse jongeren komen volgens de betrokkenen 
vanwege hun recidive- en gevaarrisico vaak in aanmerking voor een intensiever 
niveau van toezicht. 
 Reclassering Nederland begeleidt in principe volwassen justitiabelen (vanaf 18 
jaar). Reclassering Nederland zet zich ook in voor de (Marokkaanse) jongeren van 
16 en 17 jaar waarbij de JOVO-aanpak van de volwassenenreclassering geïndiceerd 
is. Binnen de aanpak wordt ernaar gestreefd om de jongeren niet enkel op basis van 
leeftijd (onder de 18 naar jeugdreclassering) toe te wijzen, maar te kijken naar wat 
nodig is. De toewijzing van een minderjarige aan de volwassenenreclassering 
gebeurt op indicatie van de jeugdreclassering. De volgende factoren spelen een rol 
bij de afweging.

De jongere moet en kan zelf verantwoordelijk worden gehouden voor gemaakte  ●
keuzes. 
De verwachting is dat een interventie ten aanzien van het gezinssysteem geen  ●
meerwaarde meer zal opleveren. Dit geldt bijvoorbeeld als de jongere niet 
meer thuis woont, of als de verhoudingen zodanig zijn verstoord dat de ver-
wachting is dat er geen verbetering meer zal optreden.
Situaties waarbij niet zozeer een pedagogische aanpak, maar meer een contro- ●
lerende aanpak is geïndiceerd, waarbij het bovendien noodzakelijk is om 
gemaakte afspraken daadwerkelijk te controleren.
De verschillende interventies van de jeugdreclassering (zoals ITB-CRIEM, ITB HK  ●
18-) hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Andere uitgangspunten van de JOVO aanpak zijn de volgende.
De aanpak is maatwerk; de kans op recidive van het delictgedrag, de crimino- ●
gene factoren en de motivatie en (cognitieve) mogelijkheden van de jongeren 
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bepalen de intensiteit van de begeleiding, controle en (gedrags-)interventies. 
Het bieden van maatwerk geschiedt op basis van diagnostiek.
Isoleren en verdunnen; oriëntatie op de Nederlandse samenleving bevorderen  ●
en positieve bindingen van de jongere met de Nederlandse samenleving te 
versterken. 

De (Marokkaanse) jongeren die niet goed kunnen meekomen in de samenleving 
krijgen handvatten aangereikt om een positie in de samenleving te verwerven. Door 
jongeren gericht activiteiten te laten verrichten buiten de eigen groep, bijvoor-
beeld in vrijetijdsbesteding, wordt geprobeerd hen meer in aanraking te laten 
komen met gemêleerde groepen die ‘representatief’ zijn voor de samenleving. 
 Het tot stand brengen van een goede en professionele samenwerkingsrelatie 
met de jongere staat binnen de werkwijze voorop. Dit wordt essentieel geacht om 
werkelijk invloed uit te kunnen oefenen en iemand aan te zetten tot gedragsveran-
dering. Van belang om tot een adequate samenwerkingsrelatie te komen is een 
individuele bejegening en oprechte betrokkenheid: doorvragen, luisteren, vooroor-
delen expliciet benoemen en niet invullen vanuit een stereotyperend cultuurbegrip. 
Het wordt belangrijk geacht dat de reclasseringswerkers op de hoogte zijn van 
belangrijke elementen uit de Marokkaanse cultuur, maar ook gevoelig zijn voor 
signalen die duiden op een integratieprobleem. Het is van belang dat reclasserings-
werkers een cross-eyed view ontwikkelen: de competentie om van cultureel 
perspectief te kunnen switchen. Hier wordt in trainingen momenteel echter maar 
beperkt aandacht aan besteed.
 De reclasseringswerkers hebben ten slotte een outreachende, creatieve en 
actieve basishouding. Ze zoeken de jongere op in zijn of haar omgeving, leggen 
actief contact met de ouders en het professionele netwerk van de jongere. De 
reclasseringswerker draagt zorg voor afstemming van alle betrokkenen.

Theoretische onderbouwing
De aanpak is gebaseerd op de methodiek ITB harde kern en is op basis van best 
practices van de reclassering en erkende interventies aangepast. Binnen Reclasse-
ring Nederland wordt zoveel mogelijk gewerkt met erkende evidence based 
interventies. Hierbij wordt uitgegaan van de ‘What Works principes’.13 

 De Risico Inschattings Schalen (RISc) zijn een hulpmiddel om te komen tot een 
inschatting van de kans op recidive en om te achterhalen op welke leefgebieden 
zich criminogene factoren manifesteren en om de mogelijkheden van interventie(s) 
voor de jongere te onderzoeken. Onderzoeksgegevens en het Engelse RISc-instru-
ment vormen de bouwstenen voor dit Nederlandse instrument van Reclassering 
Nederland. Sinds enkele jaren wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 
reclasseringstoezicht. Uit het beschikbare onderzoek is een aantal conclusies over 

13 Het betreft het risicoprincipe, het behoefteprincipe, het principe van responsiviteit en 
het principe van programmaintegriteit.
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ffectief toezicht te destilleren. Toezicht dat is gericht op zowel controle als 
begeleiding blijkt effectiever dan toezicht dat zich richt op één van deze compo-
nenten (Paparozzi & Gendreau, 2005). 

Werkwijze
Een jongere die het basisprogramma krijgt opgelegd tekent de Overeenkomst 
Toezicht, waarin alle voorwaarden en aanwijzingen zijn vastgelegd. Indien het gaat 
om een Harde Kern jongere dan zijn hierbij de politie, de secretaris van de keten-
unit en zo mogelijk de ouders aanwezig. De afspraken die met de jongere ten 
aanzien van het toezicht gemaakt zijn, worden opgenomen in een samenwerkings-
contract. Als de jongere nog thuis woont, worden de afspraken ook met de ouders 
doorgesproken.
 De jongere heeft frequent contact met de reclasseringswerker. Hij wordt 
gecontroleerd en begeleid en wordt ondersteund bij het organiseren van dagbeste-
ding (school/werk), fi nanciën en huisvesting.
 De jongere staat minimaal zes maanden onder intensief reclasseringstoezicht. 
Indien nodig kan dit worden verlengd met een minder intensief nazorgtraject van 
drie maanden. Een jongere kan maximaal twee jaar onder toezicht komen als de 
intensieve aanpak wordt verlengd met regulier reclasseringstoezicht. Over het 
algemeen is het toezicht het eerste half jaar intensief en de anderhalf jaar daarna 
minder intensief. Het is mogelijk om, naar gelang de omstandigheden, de laatste 
anderhalf jaar de intensiteit aan te scherpen. De limiet van twee jaar is echter niet 
rigide. Onder bepaalde omstandigheden kan een toezicht in overleg met justitie 
voortijdig beëindigd worden. Ook kan een toezicht voortijdig worden beëindigd als 
de jongere de voorwaarden schendt.
Iedere jongere doorloopt zijn eigen traject. Door het maatwerk dat de jongeren 
geboden krijgen, zijn de onderlinge verschillen in de trajecten groot. De aanpak is 
weinig eenduidig en afgebakend (zie ook Wanschers, 2010).
 Deelname aan het traject vindt plaats in een justitieel kader, zodat het niet 
nakomen van afspraken met de reclasseringswerker gevolgen heeft voor de deelne-
mer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten afspraken, waarop de 
handelingswijze van de jeugdreclasseringsmedewerker naar aanleiding van een 
overtreding is gebaseerd.

Kaderstellende afspraken: hieronder vallen de door justitie opgelegde bijzon- ●
dere voorwaarden en de afspraken die het kader scheppen voor de begeleiding. 
Deze zijn niet onderhandelbaar en het niet nakomen leidt snel tot het stopzet-
ten van het traject. 
Afspraken die een leersituatie scheppen voor de dader. ●

De middelen die ingezet worden in een reclasseringstoezicht zijn controle en 
begeleiding, gedragsinterventies en behandeling en casemanagement. Controleacti-
viteiten zijn een belangrijk onderdeel van toezicht. Er wordt nagegaan of het 
justitiële kader in stand blijft; of de dader zich houdt aan de voorwaarden en 
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afspraken die zijn gesteld. De aard en intensiteit van de controle kunnen variëren. 
Begeleiding bestaat uit agogische activiteiten die binnen het gegeven kader worden 
uitgevoerd om een jongere te helpen om zijn gedrag of omstandigheden zo te 
veranderen dat hij of zij op een verantwoorde manier in de samenleving kan 
functioneren. 
Casemanagement is bij RN een methode die gebruikt wordt om de continuïteit en 
samenhang in het toezicht te waarborgen en om instanties die voor het toezicht 
nodig zijn in dezelfde richting te leiden. 
 De voortgang van de trajecten wordt besproken in casuïstiekoverleggen. Hierbij 
zijn, afhankelijk van de modaliteit (PIJ) en het toezichtniveau naast de reclasse-
ringswerkers, de werkbegeleider en gz-psycholoog aanwezig.

De reclasseringswerker start samen met de jongere met het op orde brengen of 
organiseren van dagbesteding (inclusief vrijetijdsbesteding), huisvesting en fi nan-
ciën. De belangrijke leefgebieden moeten (redelijk) op orde zijn voor de jongere, 
voordat gestart wordt met gedragsinterventies. Het uitgangspunt voor de aanpak 
vormt een op maat gesneden dagbesteding. Deze moet passen bij het individu en 
kan variëren van school, werk tot een traject via Maatwerk, inmiddels Dienst Werk 
en Inkomen (DWI). De reclasseringswerkers hebben een netwerk van werkgevers en 
bemiddelen bij de totstandkoming van trajecten. 
 Indien er sprake is van problemen in het sociale netwerk van de jongere 
intervenieert de reclasseringswerker hier actief. RN richt zich echter niet op het 
bieden van hulp en ondersteuning aan het gehele systeem van de jongere. Als bij 
een Marokkaans-Nederlandse jongere met gedragsproblemen het hele gezin bij de 
interventie wordt betrokken, wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld Functionele 
Familie Therapie van De Bascule.
 Afhankelijk van de indicatiestelling uit RISc worden aanvullende gedragsinter-
venties aangeboden zoals Cognitieve Vaardigheidstraining, Leefstijltraining en 
Budgetteringtraining. Elke jongere volgt bij voorkeur tenminste één van deze 
aanvullende programma’s. De Harde Kern jongeren krijgen naast de RISc een intake 
bij De Waag voor diagnosticering van psychiatrische of persoonlijkheidsproblema-
tiek en krijgen eventueel de training Terugval preventie Harde Kern. Deze training 
is gericht op het beïnvloeden van gedrag, vaardigheden en denkpatronen. Indien 
nodig wordt de training aangevuld met een individuele behandeling bij De Waag. 
Wat aan de orde komt in de trainingen wordt, door de reclasseerder geïnitieerd, 
zoveel mogelijk in de praktijk toegepast. Ook bestaat de mogelijkheid om door te 
verwijzen naar een zorginstelling, zoals Begeleid Wonen. 

Elektronische volgsystemen
Het toezicht op de jongere kan worden ondersteund met elektronische controle-
middelen. Deze worden ingezet op basis van de diagnostiek (RISc) en de vaststelling 
van de kans op schade aan personen, goederen of het re-integratietraject. De 
middelen hebben een vrijheidsbeperkend karakter; de dader of verdachte moet op 
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vastgestelde blokuren verplicht thuis zijn of mag zich niet in bepaalde gebieden 
begeven. Twee varianten zijn inzetbaar; het statische systeem RFID (Radio Frequen-
tie Identifi catie) en het volgsysteem GPS (Global Positioning System).
 Bij RFID krijgt de jongere een enkelband om te controleren of hij of zij wel of 
niet thuis is. Deze methode is inzetbaar bij minder- en meerderjarigen. GPS biedt 
de mogelijkheid om de verblijfplaats en verplaatsingen van een jongere te registre-
ren. Deze methode is alleen inzetbaar bij meerderjarigen. Het gebruik van GPS 
worden tot op heden alleen geadviseerd bij jongeren waarbij de kans op schade bij 
recidive gemiddeld is. 
 De controle is bij beide varianten retrospectief. De registratie van de verplaat-
singen van de dader of verdachte wordt meerdere malen per week achteraf 
bekeken. Een overtreding van de voorwaarden kan zo achteraf worden vastgesteld.
 De informatie die op basis van de inzet van elektronische middelen wordt 
verkregen, kan ingebracht worden in de begeleidende contacten. De inzet van 
elektronische volgsystemen brengt een extra tijdsinvestering met zich mee ten 
aanzien van de begeleiding. 

Verschillen ten aanzien van de reguliere werkwijze
De intensieve aanpak die Nederlands-Marokkaanse jongeren krijgen, wijkt niet af 
van de aanpak die andere jongeren vanuit de unit JOVO krijgen. Het betreft altijd 
een op de persoon toegesneden traject.
De Intensieve aanpak voor jongvolwassenen wijkt af van de reguliere aanpak van 
Reclassering Nederland. De intensiteit van de intensief outreachende trajectbege-
leiding is vaak hoger dan het reguliere reclasseringstoezicht. Het normale reclasse-
ringscontact is door het ministerie van Justitie voor zes maanden genormeerd op 
30,3 uur. De intensieve aanpak bedraagt 70 uur. De extra 40 uur werd aanvankelijk 
gebruikt om:

zaken op het gebied van werk, scholing, fi nanciën en huisvesting samen of voor  ●
de jongere te regelen en het onderhouden van contacten met de betrokken 
instellingen; in het reguliere reclasseringstoezicht zijn dit soort werkzaamheden 
door bezuiniging op de normering erg minimaal geworden;
het samenwerkingscontract op de ketenunit te ondertekenen; ●
twee maal per week contact te onderhouden met de jongere; ●
de voorwaarden en de afspraken actief te controleren; ●
de jongere te verwijzen en zo nodig te begeleiden naar andere instellingen; ●
met enige regelmaat de jongere thuis te bezoeken (in plaats van af te spreken  ●
op het kantoor van de reclassering) en contact te onderhouden met zijn of haar 
familie;
contact te onderhouden over de jongere met de ketenunit, de buurtregisseur en  ●
het (sociaal) netwerk. 
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Door de invoering van Redesign Toezicht in januari 2010 is de fi nancieringssystema-
tiek van RN aangepast. De verhouding tussen Donnergelden en reguliere fi nancie-
ring is hierdoor veranderd. 
De subsidieaanvraag voor 2011 is dan ook anders van opzet. Er wordt nu fi nanciering 
voor een tweede begeleider voor de Marokkaanse jongeren aangevraagd in plaats 
van extra fi nanciering binnen de reguliere JOVO-trajecten. 
 Daarnaast vormt de inzet van elektronische volgsystemen ter ondersteuning van 
toezicht een inhoudelijke aanpassing op de bestaande trajectbegeleiding voor 
jongeren. Elektronisch toezicht kan ook binnen regulier reclasseringstoezicht voor 
volwassenen worden ingezet. 

Methodiekbeschrijving gezinsbezoeken Stichting Aanpak Overlast 3.6 
Amsterdam

Achtergronden en opzet
De Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) is sinds 2006 actief in Amsterdam 
op het gebied van het bestrijden van jeugdoverlast. SAOA heeft hiervoor interven-
tieteams opgericht bestaande uit straatcoaches en gezinsbezoekers. De jongeren 
worden door de straatcoaches op straat aangesproken op hun gedrag. Vervolgens 
bezoeken gezinsbezoekers onaangekondigd binnen 24 uur de ouders van de over-
lastgevende jongeren en confronteren hen met het overlastgevende gedrag van hun 
kind. Het maken van afspraken en het hierna monitoren van het gedrag van de 
jongere op straat op de langere termijn staan centraal binnen de aanpak. De 
kernwaarden van de interventieteams zijn volgens de stichting fl exibiliteit, daad-
kracht en snelheid. In het kader van dit onderzoek hebben we enkel de gezinsbe-
zoekers geëvalueerd, omdat deze interventie vanuit de Donnergelden wordt 
gefi nancierd.
 De gezinsbezoekers komen binnen 24 uur bij de ouders van de overlastgevende 
jongere thuis. Zij hebben als taak om zowel de jongere als de ouders te confronte-
ren met het overlastgevend gedrag en hen ter verantwoording te roepen. Daarbij 
adviseren zij de ouders hoe zij meer grip op het gedrag van jongeren kunnen 
krijgen buitenshuis. Dit vanuit het uitgangspunt dat de ouders verantwoordelijk zijn 
voor het gedrag van hun kind(eren), zij dienen maatregelen te nemen om de 
overlast te doen stoppen.
 SAOA werkt nauw samen met de buurtregisseurs van de politie en de stadsdelen 
in Amsterdam. De gezinsbezoekers signaleren en inventariseren zorgbehoeften van 
gezinnen en geven deze door aan het desbetreffende stadsdeel, dat vervolgens 
hulpverlening kan inschakelen. De gezinsbezoekers zijn zelf geen hulpverleners.
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Doel en doelgroep
Het algemene doel van SAOA is het stoppen van overlast en het voorkomen van 
criminaliteit onder jongeren. Het belangrijkste doel van de gezinsbezoeken is het 
confronteren van ouders en de jongere met het overlastgevend gedrag van de 
jongere op straat. Daarmee beoogt SAOA de ouders bewust te maken van hun 
verantwoordelijkheid voor het overlastgevende gedrag van hun kind buitenshuis. De 
gezinsbezoeken beogen te voorkomen dat jongere broers en zussen hetzelfde 
gedrag gaan vertonen als het overlastgevende kind. Ten aanzien van de jongere 
hebben de huisbezoeken als doel het signaal af geven dat erop hen gelet wordt en 
dat ouders direct hiervan op de hoogte worden gebracht. De jongere wordt in ieder 
geval drie maanden gemonitord op straat en ook daarna vindt monitoring plaats en 
kan het gedrag van de jongere worden gerapporteerd aan de ouders. 
 Daarnaast is het doel van de bezoeken ouders te informeren welke stappen zij 
kunnen ondernemen om het overlastgevend gedrag van de jongere te doen stoppen 
en hen door het tekenen van een intentieovereenkomst hieraan te committeren. De 
gezinsbezoeken hebben ten slotte tot doel om de eventuele zorgbehoefte in een 
gezin inzichtelijk te maken en het stadsdeel daarover te adviseren. 

De doelgroep bestaat uit jongeren van overlastgevende groepen die de kans lopen 
om in het criminele circuit terecht te komen. Het gaat om jongeren die structureel 
overlast veroorzaken, maar geen criminele achtergrond hebben. De aanpak richt 
zich ook op risicojongeren en ‘jonge aanwas’. Onder deze laatste categorie worden 
jongeren verstaan van jonge leeftijd die zelf nog geen overlast veroorzaken, maar 
zich wel op straat ophouden met de oudere overlastgevende jeugd. 
Er wordt een brede defi nitie van overlast gehanteerd; het gaat om alles wat door de 
burger als overlast of als bedreigend wordt ervaren. Voorbeelden zijn intimidatie, 
naroepen of het onbewust blokkeren van voetgangers door groepsvorming. 
SAOA richt zich niet op een specifi eke leeftijdscategorie en richt zich op zowel 
jongens als meisjes. De populatie van overlastgevende jongeren bestaat echter 
voornamelijk uit jongens.

Organisatie: functies, verantwoordelijkheden en competenties
De SAOA is verantwoordelijk voor de inzet van interventieteams van straatcoaches 
en gezinsbezoekers in stadsdelen in Amsterdam waar sprake is van overlast van 
(groepen) jongeren. 
De straatcoaches zijn zeven dagen per week en 24 uur per dag inzetbaar. Ze zijn 
vooral actief op de momenten waarop de overlast het grootst is; de avonduren en 
de nachtelijke uren. Ze spreken overlastgevende jongeren aan op hun gedrag en 
onderhouden contact met deze jongeren. Zij rapporteren het stadsdeel, politie en 
gezinsbezoekers over de achtergronden van jongeren en over de ontwikkelingen 
binnen de groepen. Dit rapporteren gebeurt dagelijks, zodat steeds een actueel 
beeld beschikbaar is.  
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Er zijn tien gezinsbezoekers in dienst bij SAOA. Hun leeftijd loopt uiteen. De 
vereiste basisopleiding is mbo, maar de meeste medewerkers hebben een hbo-
denk- en werkniveau.
Om bij de toewijzing van gezinsbezoekers aan gezinnen rekening te kunnen houden 
met de verschillende culturele achtergronden van de gezinnen, streeft SAOA naar 
een personeelsbestand dat qua culturele achtergrond nauw aansluit bij de doel-
groep van de aanpak. Ook de gezinsbezoekers werken op onregelmatige tijden en 
zijn fl exibel inzetbaar (zeven dagen per week, 24 uur per dag). 
De eerste medewerkers binnen het project hebben een Marokkaans-Nederlandse 
achtergrond, omdat het project zich aanvankelijk vooral richtte op Amsterdam-West 
waar relatief veel Marokkaanse Nederlanders wonen. Toen de methodiek ook in 
andere stadsdelen is ingevoerd, zijn er ook gezinsbezoekers met andere achtergron-
den in dienst gekomen.
De coördinatoren van de straatcoaches en gezinsbezoekers hebben dagelijks 
contact met de straatcoaches en teamleiders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt 
voor de netwerkpartners (buurtregisseur, de projectleider Jeugd en de netwerkco-
ordinator van het stadsdeel). Zij nemen de dagrapportages door en nemen deel aan 
de tweewekelijkse overleggen met het stadsdeel en de politie.
Boven de coördinatoren wordt het strategisch niveau momenteel gevormd door 
twee procesmanagers en de directeur. De procesmanagers, één voor de straatcoa-
ches en één voor de gezinsbezoekers, sturen de coördinatoren aan en zijn verant-
woordelijk voor zowel het interne beleid binnen SAOA als voor de afstemming met 
het stadsdeel, de politie en andere partners. In 2011 wordt deze structuur gewij-
zigd. De procesmanagers worden gebiedsgebonden ingezet voor zowel straatcoa-
ches als gezinsbezoekers. De directeur onderhoudt het contact met de Directie 
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente, de stadsdeelvoorzitters, de 
districtchefs, het bestuur van de stichting en andere partners op tactisch en 
strategisch niveau. 

Competenties en professionalisering
Het afl eggen van gezinsbezoeken vraagt om specifi eke competenties. Het gaat 
volgens de betrokkenen onder meer om ‘stevig in je schoenen staan’, durven 
confronteren, over pedagogische vaardigheden en over een goed analytisch vermo-
gen beschikken. Daarnaast is kennis hebben van de Amsterdamse sociale kaart 
nodig. De gezinsbezoekers hebben een opleiding gevolgd die door SAOA is ontwik-
keld en wordt verzorgd door Bureau Radar. In de training staan onder meer de 
benadering van ouders en gesprekstechnieken centraal; hoe vraag je door en hoe 
fi lter je informatie? Het ontwikkelen van voelsprieten om aan te voelen wat er 
speelt in een gezin komt ook aan bod. 

Uitgangspunten en theoretische onderbouwing
Het belangrijkste uitgangspunt van de aanpak is dat de ouders verantwoordelijk zijn 
voor hun kinderen en voor het gedrag van hun kinderen, ook op straat. Omdat 
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ouders niet altijd weet hebben van wat hun zoon of dochter buiten doet, confronte-
ren de gezinsbezoekers hen hiermee. De jongere dient bij de gezinsbezoeken 
aanwezig te zijn, zodat hij of zij ook geconfronteerd wordt met de reactie van de 
ouders en uitleg kan geven. 
 De aanpak beoogt niet ouders een nieuwe vorm van begeleiding te bieden, maar 
beoogt ouders zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun kinderen. Als 
extra hulp nodig blijkt, verwijzen de gezinsbezoekers door naar relevante instan-
ties. De gezinsbezoekers moeten vanuit eigen kracht en overtuiging opereren. Er is 
geen sprake van een dwangkader waarbinnen ze kunnen handelen.
 Een ander uitgangspunt is dat er altijd sprake is van direct contact. Om de 
situatie en afspraken voor iedereen helder en duidelijk te krijgen, worden de 
gesprekken bijna altijd gevoerd met beide ouders en zijn de desbetreffende 
jongeren aanwezig. 
De gezinsbezoekers hanteren een gezinsgerichte aanpak: ze gaan niet alleen in op 
het gedrag van de overlastgevende jongere, maar kijken ook naar het gedrag van de 
andere gezinsleden (onder andere jongere broers en zussen). Daarnaast geven de 
gezinsbezoekers de ouders pedagogisch advies en tips om het overlastgevend 
gedrag van de jongere te doen stoppen.
De snelheid van interveniëren (lik op stuk) is een belangrijk uitgangspunt. Binnen 24 
uur na een incident op straat of na aanmelding van een overlastgevende jongere 
worden de ouders en de jongeren onaangekondigd bezocht. Ouders raken zo snel 
op de hoogte van het gedrag van hun kinderen.
 De gezinsbezoekers zijn fl exibel inzetbaar. Ze werken over het algemeen buiten 
de gangbare kantoortijden omdat de kans om ouders thuis aan te treffen dan groter 
is. 
In de aanpak wordt bij de toewijzing van gezinsbezoekers aan een gezin rekening 
gehouden met de etnische en culturele achtergrond van het gezin. De gezinsbezoe-
kers worden geselecteerd om een taalbarrière te voorkomen en sneller aansluiting 
te kunnen vinden bij de belevingswereld van het gezin. Marokkaanse ouders en 
jongeren worden altijd bezocht door Marokkaanse gezinsbezoekers. Om onduide-
lijkheden te voorkomen en de boodschap helder over te laten komen, bestaat een 
koppel gezinsbezoekers altijd uit een Arabisch sprekende en een Berbers (dialect) 
sprekende gezinsbezoeker. Voor zover mogelijk wordt er gekeken of een gezinsbe-
zoeker afkomstig uit dezelfde streek uit Marokko de ouders kan bezoeken.
 Culturele sensitiviteit wordt van groot belang geacht. Om ouders te laten 
meewerken wordt bijvoorbeeld ingespeeld op de vaak geldende schaamtecultuur 
binnen Marokkaanse gezinnen. De gezinsbezoekers moeten kunnen anticiperen op 
een orthodox Marokkaans gezin, maar ook op een modern gezin en hun benadering 
hierop aanpassen. 
 Ook wordt er gelet op de leeftijd van de bezoekers in verhouding tot de leeftijd 
van de ouders. Er gaan altijd een jonge en een oudere gezinsbezoeker naar het 
gezin. Tenslotte gaat bij alleenstaande moeders in principe een vrouwelijke 
gezinsbezoekster mee.
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Voor het functioneren van de straatcoaches en de gezinsbezoekers is goede en 
actuele informatie van politie en stadsdelen en andere relevante organisaties 
cruciaal. De straatcoaches kunnen op basis hiervan gericht jongeren opzoeken en 
aanspreken op straat. Ook de gezinsbezoekers zijn sterk afhankelijk van deze 
instanties. 
 De interventie is in de praktijk ontwikkeld en niet expliciet theoretisch onder-
bouwd.

Werkwijze
De werkzaamheden van de gezinsbezoekers bestaan voornamelijk uit het bezoeken 
van ouders van de overlastgevende jongeren, hen confronteren met het gedrag van 
hun kind(eren) en afspraken maken om de overlast op straat direct te doen afne-
men. Daarnaast worden de leefgebieden en de mogelijke problemen waar een gezin 
tegenaan loopt, in kaart gebracht. Dit kan resulteren in het opstellen van een 
advies voor een vervolgtraject of hulpverlening. Sinds de tweede helft van 2010 
wordt het gezin ook door de gezinsbezoekers gemonitord als er naar aanleiding van 
de huisbezoeken hulpverlening is ingezet.
 Een traject duurt gewoonlijk drie maanden en bestaat uit mimimaal vijf 
huisbezoeken. Aan het begin van het traject is het contact intensief. Er kunnen 
bijvoorbeeld twee of drie gesprekken in een week worden gevoerd. Vervolgens 
wordt de frequentie van de huisbezoeken lager en vinden er maandelijks controle-
gesprekken plaats.

Van melding tot bezoek
De gezinsbezoekers leggen in de eerste plaats bezoeken af op basis van een door 
de buurtregisseurs opgestelde shortlist van overlastgevende jongeren. Het betreft 
de shortlist op basis van de Beke methode waarbij de groepen jongeren worden 
gecategoriseerd naar aard en ernst van overlastgevend gedrag. Na de bezoeken 
wordt in een gezamenlijk overleg tussen de coördinator gezinsaanpak SAOA en de 
netwerkcoördinator 12+ een vervolg traject ingezet of uitgestippeld. De netwerkco-
ordinator 12+ is hoofdverantwoordelijk voor het coördineren van de samenwerking 
tussen ketenpartners en het aanmelden en monitoren van hulp- en zorgtrajecten. 
Na het eerste bezoek houdt de SAOA de voortgang in de gaten en zal er wekelijks of 
maandelijks een controlebezoek worden afgelegd bij de gezinnen. Dit gebeurt 
gedurende een periode van drie maanden, daarna worden de dossiers afgesloten. 
Bij het terugkeren van de overlast wordt in overleg besloten of de gezinnen weer 
bezocht dienen te worden of dat een zwaarder en dwingender traject wenselijk is.
 In de tweede plaats kunnen de gezinsbezoekers op basis van incidenten van 
overlast en gedrag op straat (bijvoorbeeld opgemerkt door een straatcoach) direct 
interveniëren in een gezin. Het betreft hier niet alleen overlast van groepen, maar 
ook van individuen. De jongere wordt gewaarschuwd dat politie en straatcoaches 
hem of haar in het vizier hebben. De beslissing om al dan niet tot een huisbezoek 
over te gaan, wordt genomen door de netwerkcoördinator van het stadsdeel, die de 
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regie op de aanpak voert. Aan de hand van de verzamelde informatie beslist de 
coördinator gezinsaanpak welk gezin prioriteit krijgt. De prioriteit ligt bij de 
jongeren die de meeste invloed hebben binnen een groep en een leidinggevende rol 
vervullen. Deze jongeren worden als eerste bezocht. De coördinator kijkt welke 
twee gezinsbezoekers goed bij het gezin passen. Dit is afhankelijk van de bovenge-
noemde criteria afkomst en etniciteit, leeftijd en geslacht.
 Voorafgaand aan het huisbezoek verifi eert de coördinator gezinsaanpak bij het 
stadsdeel wat de stand van zaken rondom het gezin is. Deze informatie wordt 
aangevuld met relevante informatie van andere netwerkpartners. De jongere wordt 
met de twee gezinsbezoekers besproken en er wordt op basis van beschikbare 
informatie een globale aanpak gemaakt. Het beschikbare dossier biedt vaak slechts 
beperkte informatie over de gezinscontext en problematiek en over het overlastge-
drag van de jongere.
Aan de hand van een veiligheidsprotocol wordt van te voren ingeschat welke 
maatregelen nodig zijn voor het gezinsbezoek. In (vermoede) risicovolle situaties 
inventariseren de straatcoaches de omgeving voordat de gezinsbezoekers bij een 
gezin aanbellen. De gezinsbezoekers hebben altijd een portofoon met een nood-
knop bij zich. Daarnaast melden zij aan de meldkamer naar welk adres zij gaan, 
wanneer zij naar binnen gaan en wanneer zij het huis weer verlaten. De meldkamer 
kan op deze wijze exact achterhalen waar de gezinsbezoekers zijn en inschatten of 
er reden is om in te grijpen. 

De huisbezoeken
De gezinsbezoekers komen binnen 24 uur na de overlastmelding onaangekondigd bij 
de ouders van de overlastgevende jongere thuis. Het doel van het bezoek wordt 
toegelicht; de gezinsbezoekers geven aan dat zij tot actie zijn overgegaan om de 
overlast te doen stoppen. Er wordt gezocht naar (culturele) herkenningspunten om 
het gesprek op gang te krijgen. Daarna worden de ouders en de jongere geconfron-
teerd met het gedrag van de jongere. Het eerste gesprek heeft vooral tot doel de 
gezinscontext en eventuele problematiek inzichtelijk te maken. Hierbij worden de 
leefgebieden en dagbesteding en de mogelijke problemen waar een gezin tegenaan 
loopt in kaart gebracht. Elk gezinslid wordt besproken en alle vormen van verkeerd 
gedrag worden uitvoerig besproken met de ouders. De ouders krijgen het verzoek 
om een verklaring van geen bezwaar te tekenen, zodat het stadsdeel geïnformeerd 
kan worden over de situatie bij het gezin thuis. 
 Halverwege het gesprek splitst het tweetal gezinsbezoekers zich op: De oudste 
gezinsbezoeker spreekt de ouders apart en de jongste gezinsbezoeker de jongere. 
Na het gesprek vergelijken de medewerkers beide verhalen om te achterhalen in 
hoeverre de ouders zich bewust zijn van wat de jongere buitenshuis doet.
 In het gesprek en de hierop volgende gesprekken geven de bezoekers advies aan 
de ouders om meer grip op de jongere te krijgen en de overlast te laten stoppen. 
Dit kan gaan om concrete tips om zicht te krijgen op het gedrag van de jongere 
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(bijvoorbeeld: ‘als ouder kunt u ook zelf op de school van uw kind gaan kijken’), 
maar ook om pedagogische handvatten in de omgang met de jongere.
 De gezinsbezoekers kijken in hoeverre er hulpverlening in het gezin actief is en 
of het gezin voldoende ondersteund wordt. Wanneer zij zien dat een gezin profes-
sionele zorg nodig heeft, stellen zij een advies op voor een vervolgtraject en/of 
hulpverlening. Als het stadsdeel dit advies overneemt, dan blijven de gezinsbezoe-
kers het gezin langer monitoren om een terugval in het gedrag van de jongere te 
voorkomen. De gezinsbezoekers vragen de ouders hoe ze de ingezette hulpverle-
ning ervaren. Ook volgen ze het gedrag van de jongere en kijken ze of de jongere 
dagbesteding heeft. Indien bijzonderheden aan het licht komen, wordt het stads-
deel geïnformeerd. 
Het eerste bezoek wordt meestal binnen twee dagen gevolgd door een tweede 
bezoek, waarin samen met de ouders het eerste bezoek wordt geëvalueerd. Tijdens 
dit tweede gesprek worden de defi nitieve afspraken met de ouders en hun kind, 
over school, werk en het gedrag op straat gemaakt. De ouders wordt gevraagd zich 
te committeren aan de afspraken om het overlastgevend gedrag van de jongeren te 
doen stoppen. De afspraken worden vastgelegd in een intentieovereenkomst die de 
ouders ondertekenen. 
 De interventieteams van SAOA controleren of de ouders en hun kind zich aan de 
gemaakte afspraken houden. De straatcoaches zullen het resultaat van de afspraken 
moeten terugzien in een daadwerkelijke afname van de overlast. De jongere wordt 
gedurende tenminste drie maanden op straat gemonitord door de straatcoaches. 
Vervolgens vinden er gedurende de drie maanden nog minimaal drie controlege-
sprekken plaats om de situatie en het naleven van de afspraken te bespreken. 
Mochten er hierna nog zorgen zijn, dan volgt een monitoringsgesprek. 

Verschillen ten aanzien van de reguliere werkwijze
De gezinsbezoeken vanuit de interventieteams van SAOA zijn een nieuw ontwik-
kelde interventie die gedeeltelijk vanuit de Donnergelden worden gefi nancierd. De 
stichting is speciaal voor het bestrijden van overlast op straat in het leven geroe-
pen. De doelgroep van de gezinsbezoekers is als zodanig niet in beeld bij andere 
instanties en soms ook moeilijk bereikbaar voor instanties. De aanpak speelt in op 
het ‘grijze’ circuit tussen hulpverlening en politie en justitie. 

Methodiekbeschrijving aanpak Overlast Multi Problem Gezinnen 3.7 
(OMPG)

Achtergronden en opzet
De Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam hebben de afgelopen jaren 
een specifi eke aanpak ontwikkeld voor Multi Problem Gezinnen (MPG) waarvoor 
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reguliere hulp en hulpstructuren niet toereikend zijn. De aanpak van Overlastge-
vende Multi Problem gezinnen (OMPG) vormt onderdeel van deze bredere aanpak. 
 Eind 2006 was bij een gezin dat veel overlast gaf een groot aantal (zorg)
instanties betrokken. Tijdens een door het desbetreffende stadsdeel georganiseer-
de bijeenkomst bleek dat deze instanties langs elkaar heen werkten en hun 
hulpverleningsplannen te weinig op elkaar afstemden. Er was niet of nauwelijks 
sprake van informatie-uitwisseling tussen de ‘binnenwereld’ (zorginstellingen) en de 
‘buitenwereld’ (politie, stadsdeel en woningbouwverenigingen). De conclusie van de 
bijeenkomst was dat de binnenwereld en buitenwereld elkaar goed kunnen aanvul-
len: de binnenwereld heeft veel informatie over de hulpverlening, de buitenwereld 
heeft veel informatie over het gedrag van de kinderen op straat.
 Na deze bijeenkomst werd op uitvoeringsniveau op basis van de verzamelde 
informatie een plan van aanpak voor het gezin opgesteld, onder regie van de 
netwerkcoördinator 12+ van het stadsdeel. De regie is later bij de jeugdbeschermer 
neergelegd en hiervoor is de functie ‘gezinsmanager’ gecreëerd.
 Deze initiatieven vormden het startsein voor een zoektocht naar een manier om 
de betrokken organisaties gezamenlijk met een oplossing te laten komen voor 
probleemgezinnen. De uitvoerders konden niet tot overeenstemming komen over de 
te voeren strategie. Om dit op te lossen is er een zogenaamd ‘analyseteam’ 
geformeerd, waarin de binnenwereld en de buitenwereld vertegenwoordigd zijn. 
Het analyseteam (AT) stelt het plan van aanpak voor het gezin vast. De leden zijn 
niet direct betrokken bij het gezin en kunnen daardoor op een overstijgend niveau 
analyseren. Daarnaast werd door aanwezigheid van twee procesmanagers een 
escalatiemodel gewaarborgd om binnen en boven instanties op te schalen als zich 
knelpunten voordoen.
 Gaandeweg werd op deze wijze de OMPG-aanpak ontwikkeld. Sinds 2007 is de 
aanpak operationeel in Amsterdam-West. In 2009 is gestart met een gefaseerde 
uitrol van de aanpak over de gehele stad en sinds 2010 is de aanpak in de hele stad 
ingevoerd. De aanpak, die nog steeds verder ontwikkeld wordt, heeft de volgende 
vier kenmerkende elementen.

Er wordt een gezinsmanager aangesteld van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie  ●
Amsterdam (BJAA) of de William Schrikker Groep (WSG).
Er wordt één plan van aanpak opgesteld voor het gezin dat wordt vastgesteld in  ●
het AT.
Samenwerking tussen binnenwereld en buitenwereld wordt door de gezinsmana- ●
ger gestuurd binnen uitvoerdersoverleggen (UVO) waaraan alle partijen die 
betrokken zijn bij het gezin deelnemen.
Er is een escalatiemodel om op te schalen als knelpunten zich voordoen.  ●

Doelstelling en doelgroep
Het doel van het project is de overlast, veroorzaakt door multi problem gezinnen, 
te verminderen of te stoppen en de opvoedingssituatie binnen het gezin te verbete-
ren. Het ontwikkelde samenwerkingsmodel dient als middel om dat doel te berei-
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ken. De informatie-uitwisseling en afstemming tussen organisaties (binnenwereld en 
buitenwereld) dienen te zorgen voor een sluitend plan van aanpak voor het gehele 
gezin. BJAA en WSG hebben hiervoor een nieuwe functie gecreëerd, namelijk die 
van gezinsmanager. Het gezin stroomt uit als problemen zijn opgelost, dan wel tot 
normale proporties zijn teruggedrongen.
 Een OMPG-gezin wordt gedefi nieerd als in een gezin (met minimaal één kind 
onder de 18) sprake is van de volgende situatie.

Er zijn problemen op verschillende gebieden en de zorg stagneert als gevolg van 1. 
gebrek aan een gezamenlijke visie en/of afstemming tussen de organisaties die 
betrokken zijn bij het gezin. Reguliere hulp volstaat niet (meer) om de proble-
men van dit gezin aan te pakken.
Er is minimaal één kind in het gezin dat onder toezicht van BJAA of de WSG is 2. 
gesteld (OTS of MHS) of er is een beschermingsonderzoek aangevraagd voor de 
kinderen die nog niet onder toezicht staan of een jeugdreclasseringmaatregel 
hebben.
Overlast: één of meer leden van het gezin is/zijn lid van een problematische 3. 
jeugdgroep óf bekend bij politie en Justitie of inwonende kinderen in de leeftijd 
17+ zijn bekend bij Justitie of politie.

De aanpak OMPG is niet specifi ek gericht op Marokkaanse jongeren en hun ouders. 
Een groot deel van de gezinnen binnen de aanpak (in de regel meer dan 55%) is wel 
van Marokkaanse afkomst. 

Organisatie: functies, verantwoordelijkheden en competenties
BJAA en de WSG zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het gezinsmanage-
ment. Twee derde van de gezinnen wordt begeleid vanuit BJAA. Bij gezinnen waar 
sprake is van LVG-problematiek voert WSG het gezinsmanagement uit. Bij BJAA zijn 
negen gezinsmanagers (grotendeels fulltime) in dienst en bij WSG vijf. Het project 
is begin 2010 uitgebreid met twee gezinsmanagers, (één bij BJAA en één bij de 
WSG) om gezinsmanagers langer te kunnen laten aanblijven als gezinsvoogd bij 
gezinnen waarvoor dit nodig wordt geacht. 
 De deelnemers aan het UVO zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de 
interventies op basis van eigen professionele normen en standaards. Ze zijn 
verantwoordelijk voor terugkoppeling aan de gezinsmanager en vallen in het kader 
van de OMPG onder regie van de gezinsmanager. In het AT zijn de volgende instan-
ties vertegenwoordigd.

Gemeente (OOV/DMO) ●
Bureau Jeugdzorg: gz-psycholoog BJAA en de inhoudelijk manager William  ●
Schrikkergroep
Psychiatrie jeugd: de Bascule ●
Justitie: coördinator ketenunit ●
Jeugdzorg inhoudelijk: Spirit ●
Raad voor de Kinderbescherming ●
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Politie ●
Volwassenen ggz ●
LVG-sector ●

Leden van het AT nemen deel op basis van kennis en kunde en vertegenwoordigen 
(gemandateerd) hun organisaties. De projectleider van OMPG coördineert het 
project voor BJAA en WSG, verantwoordt naar de gemeente, zit de tweewekelijkse 
bijeenkomst van het AT voor en bereidt de agenda voor. 
 Er zijn twee procesmanagers aangesteld, één voor de ‘binnenwereld’ en één 
voor de ‘buitenwereld’, om te bewerkstellingen dat de belangen van beide werel-
den worden afgewogen en gecoördineerd. De rol van de procesmanager Buitenwe-
reld is belegd bij directie Openbare Orde en Veiligheid en de rol van de procesma-
nager Binnenwereld is belegd bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 
van de gemeente Amsterdam. De procesmanagers hebben samen doorzettings-
macht; zij kunnen instellingen opdracht geven tot leveren op basis van de afgespro-
ken termen. Als de procesmanagers er niet uitkomen, kan ten laatste worden 
opgeschaald naar de burgemeester.
Strategische sturing vindt plaats in de stuurgroep, waarin alle bij het project 
betrokken partijen op directieniveau zijn vertegenwoordigd. Hier vindt afstemming 
in de keten plaats en worden de uitvoering en proceskwaliteit bewaakt. Ook wordt 
hier meegedacht over oplossingen voor (structurele) problemen of systeemfouten.

Competenties en professionalisering
Om het werk goed te kunnen doen, moet een gezinsmanager onder meer communi-
catief vaardig en open minded zijn en vanuit de krachten en mogelijkheden van 
mensen denken, in plaats vanuit hun tekortkomingen. Het juridische kader goed 
kennen en goed kunnen omgaan met politiek beladen zaken, wordt ook essentieel 
geacht.
In het kader van deskundigheidsbevordering volgt elke nieuwe gezinsmanager een 
inwerkprogramma van twee dagen. Dit bestaat uit het bijwonen van een bijeen-
komst van het AT, het bijwonen van een UVO en theorie over OMPG. Vervolgens 
volgt elke gezinsmanager een speciaal ontwikkeld opleidingstraject voor gezinsma-
nagement. Hierin komen de voornaamste elementen van gezinsmanagement aan 
bod (onder andere regievoering, gezinsgericht werken en schuldhulpverlening). De 
gezinsmanagers worden ook getraind in Functional Family Parole Services (FFPS): ze 
leren om het gezin te bewegen naar een gedeelde visie op datgene wat er moet 
veranderen en alle gezinsleden te motiveren tot het nemen van verantwoordelijk-
heid daarin. Daarnaast krijgen de gezinsmanagers wekelijks supervisie. 

Uitgangspunten en theoretische onderbouwing
De aanpak OMPG is erop gericht de regie op de overlastgevende ernstige multi 
problem gezinnen te verbeteren en een sluitende aanpak te realiseren voor 
gezinnen met meervoudige problematiek. De aanpak vervangt geen bestaande 
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structuren, maar voegt regievoering over meervoudige gezinsproblematiek toe. Het 
gaat in dit verband om: 

regie over interventies en processen per gezin; ●
uitwisseling van informatie en terugkoppeling van de status van trajecten;  ●
verbinding tussen de buiten- en binnenwereld beleggen; ●
het instrumentarium slimmer gebruiken door bijvoorbeeld eerder met drang en  ●
dwang te werken;
een gedeeld schema van escalatie of opschaling; ●
vergroting van de handelingssnelheid.  ●

De werkwijze van OMPG is in tegenstelling tot de reguliere jeugdbescherming 
gezinsgericht: het hele gezin wordt betrokken in de aanpak, ook de ouders en de 
kinderen of jongvolwassenen die niet onder toezicht staan. Enerzijds wordt de zorg 
ten opzichte van de jeugdbescherming uitgebreid naar zorg over het gehele gezin, 
anderzijds wordt de zorg beperkt tot die gerelateerd aan overlast. 
De deelnemende instanties hebben een leverplicht ten aanzien van capaciteit voor 
deelname aan besprekingen van het AT en capaciteit voor trajecten en ten aanzien 
van doorlooptijden en op tijd leveren.
 Hoewel de theoretische onderbouwing van de OMPG aanpak nergens expliciet is 
vastgelegd - de OMPG aanpak is duidelijk vanuit de praktijk opgebouwd - wordt de 
aanpak gekenmerkt door verschillende elementen die hun werkzaamheid hebben 
bewezen. Het gaat om onder meer om escalatie bij stagnatie, afstemming tussen 
partijen, intensivering van trajectbegeleiding en de combinatie van toezicht en 
begeleiding.
 De gehanteerde methodiek Functional Family Parole Services (FFPS) is geba-
seerd op de principes van Functional Family Therapy (FFT). Dit is een erkende 
gezinsinterventie voor jeugdige delinquenten en hun gezinnen (Sexton & Alexander, 
2002) die wordt gebruikt binnen instellingen binnen het justitiële jeugdsysteem in 
Nederland en is aangepast voor gebruik bij Marokkaanse gezinnen (Breuk et al., 
2007). 
 De methodiek bouwt verder voort op werkwijzen voor gezinsmanagement zoals 
de Deltamethodiek voor de Jeugdbescherming en het Handboek voor de Jeugdre-
classering.
BJAA is bezig een kenniswerkplaats op te richten om een wisselwerking tussen 
praktijk en wetenschap te bewerkstelligen en de aanpak theoretisch onderbouwd 
door te ontwikkelen.

Procedure en werkwijze
De kern van de OMPG-aanpak is een samenwerking- en escalatiemodel. De gezins-
manager stelt per gezin één Plan van Aanpak (PvA) op samen met de betrokken 
organisaties uit zowel binnen- als buitenwereld. Dit plan is voor de ouders en alle 
kinderen binnen het gezin.
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In het plan staat de analyse van de situatie kort beschreven. De doelen voor het 
gezin staan erin beschreven en de interventies die ingezet gaan worden om deze te 
bereiken en welke partij wat gaat doen, de looptijd van de aanpak, het sanctiemo-
del bij onvoldoende medewerking van het gezin, het verwachte resultaat en het 
moment waarop evaluatie plaatsvindt. Bij de analyse wordt rekening gehouden met 
de culturele achtergrond van het gezin. De doelen die gesteld worden, zijn afhan-
kelijk van de problemen in het gezin. Om overlast te verminderen kan de gezinsma-
nager bijvoorbeeld inzetten op vrijetijdsbesteding, vriendenkeuze of gewetensont-
wikkeling. Het stellen van prioriteiten is hierbij van belang: wat moet het eerst 
gebeuren? De doelen moeten gezien de doelgroep realistisch en haalbaar zijn. 
 De gezinsmanager handelt conform de wettelijke opdracht van de jeugdbescher-
mer en voert de wettelijke taken uit. Hij of zij is daarnaast verantwoordelijk voor 
het opzetten en de uitvoering van het Plan van Aanpak per gezin en het uitzetten 
van de geplande interventies binnen het uitvoeringsoverleg (UVO). De gezinsmana-
ger regisseert interventies in het gezin, intervenieert zelf ook in het gezin en is 
verantwoordelijk voor terugkoppeling aan het AT. Indien nodig, kan hij of zij 
escaleren naar de procesmanager.
 De gezinsmanager is de voorzitter van het UVO en heeft de taak om, ondanks 
verschillende (organisatie)belangen en negatieve ervaringen met het gezin, tot een 
eenduidige strategie te komen. Het voorzitten van overleggen van een dergelijk 
grote omvang en met veel verschillende organisaties is een nieuwe taak ten 
opzichte van de taken van de jeugdbeschermer. Gedurende de uitvoering van het 
gezinsplan heeft de gezinsmanager de regie: hij koppelt continu terug en zorgt 
ervoor dat iedereen op de hoogte is van alle ontwikkelingen.
 De gezinsmanager zorgt ervoor dat het plan van aanpak uitgevoerd wordt door 
intensief casemanagement en door het regelmatig beleggen van het UVO. De 
gezinsmanager is ook de contactpersoon van het gezin. Hij of zij voert een hoge 
druk uit op het gezin om veranderingen te bewerkstelligen. Bij OMPG wordt er 
gepositioneerd (veiligheid, ontwikkeling van het kind of overlast centraal stellen) en 
kan er worden geëscaleerd als veranderingen niet snel genoeg tot stand komen. Als 
dit nodig is voor de communicatie, zet de gezinsmanager een tolk in bij gesprekken 
met het gezin. 

Procedure
Een gezin kan worden aangemeld worden door de huidige gezinsvoogd of jeugdre-
classeringwerker of door de coördinator risicogezinnen vanuit het stadsdeel. De 
betrokken partijen moeten op de hoogte zijn van de aanmelding en er dient vooraf 
consensus te zijn over de noodzaak van aanmelding. In de aanmelding staat alle 
informatie die bekend is uit zowel ‘binnen- als buitenwereld’ en wordt een aanzet 
gegeven voor de analyse waarom de hulpverlening stagneert bij dit gezin en welke 
aanpak nodig lijkt. De procesmanagers toetsen de meldingen aan de criteria voor 
OMPG, het draagvlak voor de aanmelding en volledigheid en bepalen in samen-
spraak met BJAA of WSG de planning en urgentie.
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Indien de aanmelding voldoet, stroomt het gezin zo snel mogelijk in bij OMPG. Voor 
de screening van het aanmeldformulier mag ten hoogste vijf werkdagen gehanteerd 
worden. Indien het gezin niet wordt toegelaten tot OMPG, wordt de reden daarvan 
altijd aan de aanmelder meegedeeld. De meldingen worden geregistreerd in een 
eigen eenvoudig voortgangsbewakingssysteem. De procesmanagers wijzen een 
organisatie aan die de gezinsmanager moet leveren.
 De organisatie die de gezinsmanager levert, wijst een gezinsmanager toe aan 
een gezin. De gz-psycholoog of inhoudelijk manager van het AT zorgt voor een 
goede overdracht aan de gezinsmanager. De gezinsmanager neemt zo snel mogelijk 
contact op met de huidige gezinsvoogd of jeugdreclasseringwerker voor de over-
dracht en plant een afspraak voor een huisbezoek aan het gezin. Dit gesprek wordt 
gebruikt om kennis te maken, een vertrouwensrelatie op te bouwen en uitleg te 
geven over de OMPG: wat hij of zij voor het gezin kan betekenen en de voorwaar-
den waaronder dit plaatsvindt. Ook worden de bevindingen uit de aanmelding 
besproken. De informatie die ontbreekt voor een goede analyse wordt verzameld. 

Daarnaast zoekt de gezinsmanager contact met alle uitvoerenden die bij het gezin 
betrokken zijn. De gezinsmanager organiseert zo snel mogelijk een eerste uitvoe-
ringsoverleg (UVO) om in gezamenlijkheid te komen tot eerste adviezen en de te 
volgen koers voor het gezin.
 Het gezin wordt betrokken bij het gehele proces van gezinsmanagement. Er 
moet een huisbezoek hebben plaatsgevonden voordat een gezin wordt besproken in 
een UVO. De uitkomst van het UVO bespreekt de gezinsmanager weer met het 
gezin. Het gezin of een deel ervan kan bij het UVO aanwezig zijn wanneer dat 
functioneel is en zij dat zelf willen.
 Wanneer ouders niet bij een UVO aanwezig zijn, zorgt de gezinsmanager voor 
terugkoppeling. 
In de weken die volgen completeert de gezinsmanager de informatie die nodig is 
voor het PvA en maakt verder kennis met het gezin en zet eventueel al hulp in.
 De route vanaf de aanmelding tot en met het vaststellen van het plan van 
aanpak mag maximaal acht weken in beslag nemen. De gezinsmanager legt het plan 
voor aan de gedragsdeskundige van BJAA of de inhoudelijk manager van de WSG. 
Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan het AT, waarbij de gezinsmanager de 
visie ten aanzien van de analyse en de aanpak verduidelijkt en aangeeft op welke 
wijze deze gefaciliteerd moet en kan worden. Het AT team bespreekt het PvA en 
stelt de doelen vast. Het AT geeft bij verschil van inzicht ook aan welke aanpak wel 
overwogen is maar toch niet ingezet wordt.
 De gezinsmanager is vervolgens verantwoordelijk voor het realiseren van het 
PvA. 
In het regelmatig bijeenkomend UVO worden de voortgang en benodigde ver-
volgstappen besproken.
De gezinsmanager is ook uitvoerend met het gezin bezig om daarmee een goed 
overzicht over de lopende interventies en gezinssituatie te houden.
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Als het PvA wordt bijgesteld, wordt dat gemeld aan het AT of aan de procesmana-
ger. De gezinsmanager koppelt terug aan de procesmanager als het plan is uitge-
voerd of als er stagnatie optreedt en escalatie nodig is.
 Als de geplande periode voor de uitvoering van het plan van aanpak niet 
volstaat om de beoogde resultaten in het gezin te behalen, vindt een evaluatie 
plaats met de gedragsdeskundige of inhoudelijk manager en vervolgens binnen het 
AT. Als de overlast voldoende is afgenomen kan een gezin uitstromen uit de aanpak. 
Om de verbeterde opvoedingssituatie en de verminderde of gestopte overlast te 
waarborgen en om direct te handelen bij nieuwe zorgwekkende signalen maakt de 
gezinsmanager samen met het gezin en de betrokken partijen in het UVO een 
zogenaamd ‘borgingsplan’. Hierin staat onder meer het resultaat van de aanpak en 
de wijze waarop de aanpak gewaarborgd kan worden. Dit uitstroomplan wordt 
besproken met de gedragsdeskundige/inhoudelijk manager en met de werkbegelei-
der en wordt voorgelegd aan het AT.

Verschillen ten aanzien van de reguliere werkwijze
Het betreft een geheel nieuwe interventie die ontwikkeld is om overlast tegen te 
gaan en de problematiek van multi problem gezinnen aan te pakken. De regievoe-
ring en samenwerking binnen de interventie zijn nieuwe elementen. Het project 
OMPG voegt een dimensie toe aan regulier voogdijwerk. De werkwijze van OMPG is 
gezinsgericht: het hele gezin wordt meegenomen in de aanpak. Enerzijds wordt de 
zorg ten opzichte van de jeugdbescherming uitgebreid naar het begeleiden van het 
gehele gezin, anderzijds wordt de begeleiding meer beperkt tot de zorgen gerela-
teerd aan overlast.
 Voor het gezinsmanagement is bij BJAA en WSG de functie gezinsmanager 
gecreëerd. Binnen reguliere trajecten in deze instanties wordt kindgericht gewerkt. 
De gezinsmanagers hebben een anders samengestelde caseload dan hun collega’s 
binnen het reguliere jeugdtoezicht. De caseload is lager in de zin dat ze met minder 
gezinnen werken en daardoor met minder opvoeders te maken hebben, maar kan 
hoger zijn in de zin dat er soms meer kinderen begeleid worden dan binnen een 
reguliere caseload en jongeren van 18+ die niet onder toezicht staan. Het aantal 
gezinnen per caseload is afhankelijk van de problematiek in de gezinnen en het 
aantal maatregelen dat er binnen een gezin is opgelegd. Door de gezinsgerichte 
caseload hebben de gezinsmanagers relatief meer tijd voor begeleiding van een 
gezin.
 Door de intensieve samenwerking in het UVO is het instrumentarium van de 
gezinsmanager groter dan dat van de jeugdbeschermer. De gezinsmanager kan als 
regievoerder ook instrumenten van andere betrokken organisaties inzetten. 
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Samenvattend overzicht voornaamste kenmerken 3.8 

In deze laatste paragraaf geven we een overzicht van de voornaamste kenmerken 
van de interventies. Vier van de zes interventies betreffen een reguliere aanpak 
waarbinnen de Marokkaanse doelgroep van de Donnergelden aandacht krijgt. In 
twee gevallen gaat het om meer specifi ek beleid voor Marokkaanse jongeren. Bij 
deze specifi eke interventies, Halt-huisbezoeken en SAOA-gezinsbezoeken, zijn 
professionals die ervaringsdeskundigen zijn uit de eigen etnische kring direct bij de 
vormgeving en uitvoering van de interventie betrokken. 
 De interventies richten zich op verschillende doelgroepen. De doelgroep per 
interventie varieert oplopend van beginnende overlastgevers, tot fi rst offenders die 
in aanmerking komen voor een Halt-afdoening, tot jongeren die gezien de zwaarte 
van het gepleegde delict in aanmerking komen voor een taakstraf tot jongvolwas-
sen criminelen die een toezicht krijgen opgelegd. Bij de jongeren binnen de aanpak 
OMPG kunnen al deze varianten van toepassing zijn of zijn geweest. 
De interventies zijn dan ook verschillend van aard.
 Een persoonlijke, outreachende benadering, waarbij het leveren van maatwerk 
voorop staat, is kenmerkend voor alle interventies. De interventies verschillen wel 
in de mate waarin ze outreachend zijn. 
 Bij elk van de interventies geldt dat ouders zijn betrokken. De mate waarin 
verschilt echter. Bij de aanpak OMPG richt de aanpak zich nadrukkelijk op het hele 
gezin en zijn de ouders ook betrokken bij de totstandkoming van het plan van 
aanpak. Dit is de enige interventie waarbij ouders worden geraadpleegd over de 
inhoud van de interventie. Bij de huisbezoeken van Halt en de gezinsbezoeken van 
SAOA worden de ouders vooral aangesproken op hun verantwoordelijkheden.
De aandacht voor de peergroup van de jongere is bij de meeste interventies 
beperkt, terwijl dit een zeer bepalende factor kan zijn in het gedrag van de 
jongeren. De mate waarin het professionele netwerk is betrokken, verschilt per 
interventie. Binnen de aanpak OMPG bijvoorbeeld worden activiteiten van andere 
organisaties gecoördineerd, terwijl bij andere interventies de jongeren en/of hun 
ouders enkel direct dan wel indirect worden doorverwezen naar geschikte hulpver-
lening.
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Interventie
(Startjaar)

Halt Huisbezoeken
(2007)

Taakstrafzitting
(2007)

Begeleiding/voorge-
leiding schorsing
(2007)

Inhoud inter-
ventie

Voorafgaand aan de 
reguliere Halt-afdoe-
ning een huisbezoek 
door Marokkaanse 
Haltmedewerkster 

Taakstrafzitting 
waarbij naast jongere 
ook ouders aanwezig 
zijn. Coördinator 
taakstraffen van de 
RvdK is aanwezig om 
direct afspraken over 
uitvoering taakstraf te 
maken

Servicepunt: 
Rondom voorgeleiding
jongeren en ouders 
informeren, motiveren 
en doorverwijzen, 
periode tussen voorge-
leiding en schorsing 
gebruiken voor pas-
send PvA

Doel Ouderbetrokkenheid 
stimuleren, de uitval 
onder Marokkaanse 
jongeren bij Halt-af-
doeningen verkleinen 
en recidive vermin-
deren 

Impact van de sanctie 
vergroten en het 
strafproces te versnel-
len om recidive te 
voorkomen

  

Iedere jongere die 
wordt voorgeleid 
doorgeleiden naar 
meest adequate vorm 
van zorg om het 
bereik onder jongeren 
te vergroten en ze 
minder vaak te laten 
recidiveren

Doelgroep

t.o.v. Donner-
doelgroep

Donnerdoelgroep: 
Marokkaanse jongeren 
en hun ouders binnen 
Haltpopulatie

Bredere doelgroep: 
Alle jongeren die 
aan taakstrafcriteria 
voldoen

Bredere doelgroep:
Jongeren die voor het 
eerst worden voor-
geleid en niet reeds 
begeleid worden

Selectie van 
jongeren

Conform Halt-criteria 
Alle Marokkaanse 
jongeren die Haltstraf 
krijgen huisbezoek 
afhankelijk van aan-
wezige hulpverlening 
in gezin

Alle jongeren die in 
aanmerking komen 
voor taakstraf

Alle jongeren die wor-
den voorgeleid en niet 
al worden begeleid

Tabel 2.1 Overzicht kenmerken per interventie
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Intensieve aanpak Jongvol-
wassenen
(2007)

Gezinsbezoekers
SAOA
(2008)

OMPG
(2008)

Intensieve outreachende 
Trajectbegeleiding en 
gebruik van elektronische 
volgsystemen (EV)

Onaangekondigd huisbezoek 
en vervolgens op afspraak 
(min. 4)door 2 medewer-
kers met zelfde achter-
grond Monitoring overlast

Regie- en samenwerkings-
model Gecombineerd met 
gezinsgericht casemanage-
ment en escalatiemogelijk-
heid

Voorkomen dat jongvolwas-
sen delictplegers veelple-
gers worden en een crimi-
nele leefwijze ontwikkelen

Het doen stoppen van over-
last en het voorkomen van 
criminaliteit

De overlast te verminderen 
of te stoppen en de opvoe-
dingssituatie binnen het 
gezin te verbeteren

Bredere doelgroep:
dader of verdachte 16 
t/m 24 jaar Harde Kern 
en Potentieel Jeugdige 
Veelpleger

Bredere doelgroep:
Jongere overlastgevers, 
vooral leden van problema-
tische jeugdgroepen

Bredere doelgroep:
Overlastgevende Multi 
probleemgezinnen

Alle jongvolwassenen die 
toezicht opgelegd krijgen

Alle via gemeente, eigen 
observatie, burgers, politie 
en straatcoaches aangereik-
te overlastincidenten 

Gezin moet voldoen aan 
specifi eke criteria, aan-
melding door coördinator 
risicogezinnen gemeente 
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Duur interventie Taakstrafzitting

Duur interventie
2,5 uur Periode tussen aanbod en 

start uitvoering taakstraf 
max. 20 dagen

Opzet en organisatie
2 vaste medewerksters 
van Halt voeren huisbe-
zoeken uit en begeleiden 
de jongeren bij de verdere 
Halt-afdoening

Unitsecretaris (OM) Taak-
strafzitting in aanwezigheid 
van coördinator taakstraf-
fen RvdK
Verschillen tussen units

Soort interventie
Wijzigingen t.o.v. reguliere 
proces

Nieuw:
Huisbezoek 
outreachend en laagdrem-
pelig door huisbezoek in 
eigen taal, gezinsgericht 
werken, signaleren en door-
verwijzen
Meer tijd

Elders reeds bestaande 
interventie
(inmiddels standaard inge-
voerd)
Taakstraf niet schriftelijk 
maar in persoonlijk gesprek 
opgelegd
Directe afspraken taakstraf

Theoretische onderbouwing
Algemeen 

De onderbouwing van de 
reguliere Halt-methodiek 
is toegespitst op doelgroep 
met culturele aspecten

Beperkt, niet geëxpliciteerd

Tabel 2.1 Overzicht kenmerken per interventie (vervolg)
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Begeleiding tussen 
voorgeleiding en 
schorsing

Intensieve Aanpak 
Jongvolwassenen

Gezinsbezoekers
SAOA OMPG

Afhankelijk van ver-
loop rechtsgang Minimaal 6 maanden 3 maanden (excl. 

monitoring)
10 maanden (uitloop 
wordt gedoogd)

3 medewerkers van 
BJAA vormen ser-
vicepunt en voeren 
werkzaamheden uit

Aanpak onderge-
bracht in Unit Jong-
volwassenen (JOVO) 
bij RN

Team gezinsbezoe-
kers binnen SAOA 
werkt nauw samen 
straatcoaches

Gezinsmanagers 
van BJAA en WSG 
uitvoeringsoverleg 
Analyseteam en 
Stuurgroep

Nieuw
Opvang ouders en 
jongere bij voorge-
leiding
Informeren
Plan van Aanpak

Aanpassing bestaan-
de interventie

ITB HK
Meer outreachend, 
meer contact met 
jongere, met familie 
en professionals

Nieuw
Laagdrempelig door 
huisbezoek in eigen 
cultuur/taal
Intensief gezinsge-
richt
Signaleren vanaf 
straat

Nieuw 
regievoering en 
afstemming
gezinsgericht case-
management 
brede inzet inter-
venties
meer tijd per gezin, 
opleiding gezinsma-
nagement

Diagnostiek wordt 
wetenschappelijk 
ondersteund door 
een gedragsdeskun-
dige

Bouwt voort op ITB 
HK best practices, 
combinatie toezicht 
en begeleiding, 
erkend effectieve 
interventies

Niet geëxpliciteerd (Nog) niet geëxpli-
citeerd
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Halt huisbezoeken Taakstrafzitting Begeleiding tussen 
voorgeleiding en 
schorsing

Aandacht voor 
professionali-
sering
competenties
kennis-vermeer-
dering 
methodisch 
werken 

Taakgerichte 
trainingen en 
certifi cering

Taakgerichte trai-
ning en vrijwillige 
doelgroep Gerichte 
trainingen 

Ontwikkeling diagnos-
tiek

Hoe jongere be-
trokken?

In gesprek over 
delict, gevolgen en 
omstandigheden 
Afspraken gemaakt

Aanwezig bij zitting, 
aangesproken op ge-
drag en consequen-
ties, direct intake 
taakstraf 

Begeleiding bij voor-
geleiding, gesprekken 
om toegesneden PvA te 
maken

Ouders betrokken? Ja, worden 
verantwoordelijk 
gemaakt en krijgen 
pedagogische 
instrumenten 
aangereikt

Ja, aanwezig bij zit-
ting, ze worden bij 
de strafrechtelijke 
afdoening betrokken 
en aangesproken op 
verantwoordelijk-
heden

Ja, bij voorgeleiding 
informeren en vervol-
gens afhankelijk van 
de rechtsgang één of 
meerdere gesprekken 
over verder traject

Professioneel net-
werk betrokken?

Ja, telefonische 
afstemming vooraf 
op leefgebieden en 
bij door-verwijzing 

Ja, afstemming 
binnen ketenunit en 
met Raad voor de 
Kinderbescherming, 
jeugdreclassering 
Casusoverleg jeugd

Ja, school, justiti-
ele jeugdinrichting 
en andere relevante 
instanties 

contacten met RB, OM, 
en warme overdracht 
aan reguliere jeugdre-
classering 

Tabel 2.1 Overzicht kenmerken per interventie (vervolg)
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Intensieve Aanpak Jongvol-
wassenen

Gezinsbezoekers

SAOA

OMPG

Veel aandacht: 
Taak- en doelgroep gerichte 
trainingen 
kennisvermeerdering over 
doelgroep en werkwijze

Taakgerichte vaardig-
heidstraining op maat 

Veel aandacht:- ∙Taakgerichte 
trainingen  
onderzoek, - proces- en 
methodiek-ontwikkeling

Toezicht en begeleiding van 
jongere
Overeenkomst opgesteld en 
gecontroleerd 

In gesprekken over 
delict, gevolgen en 
omstandigheden
Afspraken gemaakt

Alle jongeren in gezin worden 
begeleid en zijn betrokken bij 
gemaakte afspraken

In beperktere mate, 
toezicht vooral gericht op 
jongere

Ja, verantwoordelijk 
gemaakt pedagogische 
instrumenten aangereikt
Intentieovereenkomst 
gesloten

Ja zeer, ouders worden bege-
leid en betrokken bij het maken 
en uitvoeren van plan van 
aanpak 

Ja, via ketenunit en binnen 
begeleiding jongere naar 
behandeling en dagbeste-
ding

Intensief contact met 
politie, stadsdeel en 
straatcoaches

Ja, inherent aan de aanpak
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Evaluatie van de interventies4 

Inleiding4.1 

In dit hoofdstuk evalueren we de zes interventies. We gaan per interventie in op 
het bereik, het verloop, de voornaamste resultaten, werkzame mechanismen en 
knel- en verbeterpunten. 
De evaluaties zijn gebaseerd op interviews met de betrokken professionals, de 
jongeren en ouders. 
Het bereik - hoeveel jongeren de interventie de afgelopen jaren heeft bereikt, hoe 
groot de uitval is geweest en hoeveel jongeren doorverwezen zijn naar andere 
hulpvormen - beschrijven we op basis van door de betrokken instanties beschikbaar 
gestelde outputgegevens.14

Het gaat achtereenvolgens om:  ●
Halt-huisbezoeken (3.2) ●
Taakstrafzittingen Jeugd (3.3) ●
Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing (3.4) ●
Intensieve aanpak jongvolwassenen (3.5) ●
Gezinsbezoeken SAOA (3.6) ●
Aanpak Overlastgevende Multi Problem gezinnen (3.7) ●

In een afsluitende paragraaf (3.8) vatten we de voornaamste bevindingen samen in 
een overzicht. 

Evaluatie Halt-huisbezoeken4.2 

Bereik Halt-huisbezoeken
Aanvankelijk was het werkgebied voor Halt-huisbezoeken Amsterdam-West, dit is al 
snel uitgebreid naar heel Amsterdam. Bij de start van het project in 2007 werd 
beoogd om op jaarbasis 125 huisbezoeken te realiseren. In 2008 is dit aantal 
bijgesteld naar 200 huisbezoeken. Tachtig procent van deze huisbezoeken dient 
plaats te vinden bij Marokkaanse gezinnen. Hieronder wordt het werkelijke bereik 

14 Gegevens die we niet eenduidig konden interpreteren, zijn hierbij buiten beschouwing 
gelaten. Hetzelfde geldt voor verklaringen die door de instanties zelf gegeven zijn die 
verder in het onderzoek niet konden worden geverifi eerd.
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in de afgelopen jaren weergegeven.15 Voor 2009 en 2010 gaan we ook in op doorver-
wijzing naar zorg en op lopende zorgtrajecten in de gezinnen. Door het ontbreken 
van gegevens kan het verloop van Halt-afdoeningen waaraan een huisbezoek is 
voorafgegaan niet worden vergeleken met het verloop van de afdoeningen waar dit 
niet het geval is. 
 In 2007 zijn 125 jongeren ingestroomd bij wie een huisbezoek is afgelegd. Van 
deze jongeren bleken 121 van Marokkaanse afkomst (97%). Van deze 125 trajecten 
zijn er 116 positief afgerond. Twee jongeren zijn wel begonnen met een Halt-afdoe-
ning of een Stopreactie, maar hebben het traject niet afgemaakt. Bij het tweede 
gesprek op het kantoor van Halt waren 86 ouders aanwezig (69%). Tweeënzestig 
jongeren zijn doorverwezen naar een vorm van zorg. Bij 52 jongeren bestond geen 
zorgvraag en bij 11 jongeren liep al een zorgtraject. 
 In 2008 is bij 200 jongeren een huisbezoek afgelegd. Vijftien jongeren zijn niet 
in een traject gekomen. Ze bleken niet in aanmerking te komen voor de Halt-afdoe-
ning of de Stopreactie (11), de ouders wilden geen Halt-afdoening (2) of de jongere 
verbleef in een inrichting (2). Van de Halt-afdoeningen is 91% positief afgesloten. Bij 
driekwart van de gezinnen is het eerste huisbezoek meteen doorgegaan. Bij 33 
gezinnen was een tweede bezoek nodig en bij 18 gezinnen heeft geen huisbezoek 
plaatsgevonden. Het is onduidelijk waarom dit het geval was.
 Het betrof 177 Marokkaanse gezinnen. Bij 96 jongeren of gezinnen is geen 
zorgbehoefte geconstateerd. In 11 gevallen was al een vorm van zorg ingezet. De 
overige 75 jongeren zijn doorverwezen naar hulpverlening. Van de 41 jongeren die 
zijn aangemeld bij afdelingen van Spirit hebben 15 jongeren het traject positief 
afgerond, vijf jongeren stonden begin 2009 op een wachtlijst, acht trajecten zijn 
niet gestart omdat jongere of ouders niet gemotiveerd waren en één jongere was 
te oud voor de gewenste interventie. Zeven jongeren zijn doorverwezen naar het 
voordeurteam van Bureau Jeugdzorg (BJAA). 
 In 2009 zijn 221 Marokkaanse jongeren aangemeld bij Halt. Bij 209 jongeren is 
een huisbezoek afgelegd (95%). In 181 gevallen is het eerste huisbezoek doorge-
gaan. Bij 28 jongeren ging het huisbezoek pas in tweede instantie door. Reden 
hiervoor was een verkeerd adres of afwezigheid van ouders en/of jongeren. Bij 97% 
van de huisbezoeken was één van de ouders of waren beide ouders aanwezig. Bij 
de Halt-gesprekken op locatie lag dit percentage op 73%. De meeste jongeren zijn 
tussen de 13 en 17 jaar. De 16-jarigen zijn het sterkst vertegenwoordigd. 
 Van de 209 jongeren aan wie een huisbezoek is afgelegd, heeft 92% de Halt-
afdoening positief afgerond. Slechts één jongere (0,5%) heeft het traject niet 
positief afgerond. Bij de resterende 8% is de jongere niet het Halt-traject ingegaan. 
 Bij ruim twee op de vijf huisbezoeken (44%) is er geen sprake van een zorgbe-
hoefte of noodzaak of gaat het om zulke lichte zorg dat er geen verdere hulpverle-
ning nodig wordt geacht. Bij één op de tien huisbezoeken (11%) had er bij de 

15 Voor alle projecten in het kader van de Donnergelden geldt dat er wordt gewerkt met 
outputsturing: enkel de daadwerkelijke realisatie wordt gefi nancierd.
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jongere of binnen het gezin al een screening plaatsgevonden door BJAA of de RvdK. 
In iets minder dan een derde van de gevallen is hulp aangeboden (31%) en in 14% 
van de gevallen is al afdoende hulp in het gezin aanwezig.
 In 30 van de 209 gezinnen is al hulpverlening of begeleiding aanwezig en wordt 
deze ook als afdoende ingeschat door de Halt-medewerker. Van de 65 gezinnen 
waarbij in 2009 de Halt-medewerkster een zorgbehoefte constateerde, was in 13 
gevallen het gezin niet gemotiveerd of had geen behoefte aan hulpverlening. In 52 
gevallen verwees de Halt-medewerkster door naar NP, NPP en T4U of via de 
zorgcoördinator van de ketenunit door naar zorg of begeleiding (BJAA of Altra 
Boppi). Van de aanmeldingen bij NP, NPP en Tools4U waren begin 2010 11 jongeren 
nog in begeleiding. Acht zijn er niet gestart en 25 hebben het traject positief 
afgesloten. Van drie jongeren is de aanmelding niet goed verlopen. Het is niet 
duidelijk waarom de doorverwijzing niet is gelukt.
 In de eerste helft van 2010 zijn 105 Marokkaanse jongeren aangemeld voor een 
Halt-afdoening. Bij 88 jongeren is een huisbezoek afgelegd. Alle bezochte gezinnen 
waren van Marokkaanse afkomst. Bij een jongere die wel samen met een ouder is 
begeleid door een Halt-medewerker is geen huisbezoek afgelegd. Van deze 89 
jongeren heeft 91% de Halt-afdoening positief afgerond. Bij 9% is het traject niet 
positief afgerond of voortijdig afgebroken.
 Bij op één na alle huisbezoeken (98%) was tenminste één ouder aanwezig. In één 
geval was een ander volwassen gezinslid aanwezig. Bij de vervolggesprekken op de 
Halt-locatie lag dit percentage op 71%. De grootste groep jongeren is tussen de 13 
en 17 jaar ten tijde van het plegen van het delict. De 16-jarigen zijn hierbinnen het 
sterkst vertegenwoordigd. 
 Net als in 2009 is in iets minder dan de helft van de gevallen (43%) geen sprake 
van zorg of is de situatie zodanig dat er geen verdere hulpverlening nodig wordt 
geacht. Bij een vergelijkbaar aantal gezinnen (42%) wordt hulp aangeboden. Bij 9% 
van de gezinnen is er al afdoende hulp in het gezin aanwezig en bij 4% is er al een 
screening gedaan door de RvdK. De zorg die al wordt ingezet bestaat uit jeugdzorg 
(6x), Spirit (2x), Altra Boppi (2x), een gezinscoach van Altra (2x), Lijn 5, een 
psychiater, MEE, Leger des Heils, Agressie Regulatietraining en ggz-hulpverlening.
 In 37 gezinnen constateren de Halt-medewerksters een zorg waarvoor ze 
professionele hulpverlening nodig achten. Bij twee gezinnen worden twee vormen 
van hulpverlening ingezet die beiden nog lopen. Bij de overige gezinnen wordt naar 
enkelvoudige zorg doorverwezen. In vier gevallen (11%) is het gezin niet gemoti-
veerd of heeft het geen behoefte aan hulpverlening. In tien gezinnen (27%) wordt 
de aangeboden en doorverwezen hulp niet gestart. In 23 gezinnen (62%) start de 
hulp en loopt deze nog. Het grootste deel (52%) van de doorverwijzingen is naar 
afdelingen van Spirit (Nieuwe perspectieven). Ook naar Tools4U, Altra Boppi, FFT 
en de Bascule wordt meermalen doorverwezen. 
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Functioneren Halt-huisbezoeken
Hieronder gaan we in op het verloop van de huisbezoeken, de voornaamste resulta-
ten, werkzame mechanismen en knel- en verbeterpunten volgens de professioneel 
betrokkenen, de jongeren en ouders die we hebben geïnterviewd. De huisbezoeken 
worden voorafgaand aan de vernieuwde reguliere Halt-afdoening aan Marokkaanse 
ouders afgelegd. Sinds de invoering van de vernieuwde Halt-afdoening (die hier 
verder niet wordt geëvalueerd) voert de Halt-medewerker drie gesprekken in plaats 
van één met de jongere en zijn ouders op het Haltkantoor. De medewerker zou 
hierdoor meer en beter zicht op de jongere en het gezin krijgen en tegelijkertijd 
meer tijd om een eventuele verwijzing te realiseren. Ook is er een nieuw scree-
ningsinstrument ingevoerd om de medewerker een beter beeld te geven van 
zorgbehoeften en geschikte hulpverlening.

Verloop Halt-huisbezoeken
Deze huisbezoeken verlopen over het algemeen soepel. Zowel de betrokken 
professionals als de geïnterviewde jongeren en ouders zijn positief over het 
huisbezoek en vinden dat het huisbezoek voorafgaand aan de reguliere Halt-afdoe-
ning meerwaarde heeft. De Halt-medewerksters werken outreachend en bereiken 
vrijwel alle Marokkaanse gezinnen waarin een jongere te maken krijgt met een 
Halt-afdoening. 
 De selectie voor de huisbezoeken gebeurt op basis van achternaam. Er wordt 
een inschatting gemaakt of het gaat om een jongere met een Marokkaanse achter-
grond. Deze inschatting blijkt in verreweg de meeste gevallen (in 2009 bijvoorbeeld 
97%) te kloppen. 
 Hierboven zagen we dat in een deel van de gezinnen al hulpverlening aanwezig 
is. Voor een deel van de gezinnen is de Halt-medewerkster de eerste kennismaking 
met hulpverlening. Hulpverlening heeft volgens de medewerksters vaak een 
negatieve naam binnen de Marokkaanse cultuur. Aankloppen bij de hulpverlening is 
beladen. De vuile was wordt niet buiten gehangen en als er wat aan de hand is, 
wordt het liever binnen de familie opgelost. Een Marokkaanse moeder vertelt 
hierover: 
‘Het zit niet in onze opvoeding om de juiste hulpverlening te zoeken of om een 
psycholoog te bellen. Je bent toch niet gek? Nederlanders doen dat veel sneller, 
praten veel meer over taboes. Het is vaak schaamte waarom Marokkanen geen 
gebruik maken van hulpverlening. Het maakt ons kapot. We ontkennen totdat het 
gaat escaleren, maar dan is het te laat, en dan is je kind getekend.’

Daar komt bij dat veel Marokkaanse ouders niet op de hoogte zijn van de 
voorzieningen die er zijn. De huisbezoeken werken in dit opzicht volgens de 
professioneel betrokkenen drempelverlagend. De medewerksters kennen de 
sociale kaart goed en kunnen ouders informeren. Eén jongere vindt dat de 
timing van het huisbezoek bij hem thuis slecht was. Hij wilde in eerste instantie 
niet dat er een huisbezoek zou plaatsvinden en had de medewerkster verteld 
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waarom; zijn ouders gingen scheiden en hij vond dat zijn moeder al genoeg aan 
haar hoofd had. De jongere vindt dat ze vanuit Halt meer begrip hadden moeten 
hebben voor zijn thuissituatie. 

Op moment dat er met een jongere of binnen een gezin meer aan de hand is, heeft 
Halt als taak door te verwijzen. De huisbezoekster kijkt eerst of het gezin bekend is 
in hulpverleningsland. Dan worden de bevindingen besproken met de hulpverleners 
en volgt er eventueel een warme overdracht met de in te zetten hulpverlener. 

De huisbezoeksters proberen tijdens het huisbezoek en tijdens de verdere Halt-
afdoening het denkproces van de jongere te stimuleren en zijn of haar zelfrefl ectie 
aan te wakkeren. Een medewerkster vertelt hierover: 
‘Je noemt voorbeelden die tot de verbeelding spreken, wat hun dierbaar is of wat 
ze leuk vinden. Dan zeg ik: ‘Wat zou je er van vinden als ik jou dit en dit zou 
hebben aangedaan...’ Je probeert ze zich te laten verplaatsen in de situatie van het 
slachtoffer. Dat komt ter sprake tijdens een huisbezoek.’
 Twee van de geïnterviewde jongeren herkennen het geven van voorbeelden en 
spiegelen van de huisbezoekster. Zij ervaren deze werkwijze als prettig. Een 
jongere vertelt hierover: 
‘Ze legt je een spiegel voor. Ze zei: ‘Hoe zou jij het vinden als ik een half uur 
opzettelijk te laat bij dit huisbezoek zou komen omdat ik een broodje bij het 
pleintje met mijn vriendinnen wilde eten? Ik had daar ook voor kunnen kiezen. En 
als ik dat ook zo tegen je zeg, zou je het leuk vinden? Nee natuurlijk niet.’ Met zo’n 
voorbeeld begreep ik dat beter.’
 De huisbezoeksters informeren de jongeren over de consequenties van hun 
gedrag en proberen in de verdere Halt-afdoening nieuwe gedragspatronen aan te 
leren. Hoewel de jongeren vaak een leerstraf krijgen, kan er ook gekozen worden 
voor een werkstraf. De straffen worden zo veel mogelijk op maat gegeven:
‘We geven ze nu meer leerstraffen. Het blijkt uit onderzoek dat het beter werkt. 
Daarom geven we vaak huiswerk. Het gaat vaak om een stripverhaal waarin ze 
uitbeelden wat ze hebben gedaan. Ze zouden daarmee beter kunnen visualiseren 
wat ze hebben gedaan. Ze moeten altijd hun excuses aanbieden. We oefenen het 
ook. Ik ben altijd benieuwd hoe ze reageren op: ‘alle Marokkanen zijn zo’. De 
meesten zeggen: ‘Dat kan me boos maken’. Ik leer ze om door te vragen en rustig te 
blijven. Dat zijn dingen die ze meenemen voor de rest van hun leven. Ik vraag ook 
altijd om opheldering: ‘waarom vind je het niet erg als ik het zeg en wel als een 
ander het zegt?’ Je probeert het defensieve in hun gedrag weg te nemen en je 
zoekt andere invalshoeken.’ 
De huisbezoeksters confronteren de ouders met het gedrag van hun kinderen en 
spreken ze aan op hun verantwoordelijkheden. Een medewerkster illustreert dit: 
‘Ouders vertrouwen erop dat wat de jongere zegt waar is. We betrekken ouders 
erbij om te laten zien dat het soms beter is om je kinderen in de gaten te houden 
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en dat kinderen lang niet altijd de waarheid vertellen. De ouders moeten weten dat 
zij over de opvoeding de verantwoordelijkheid dragen.’
 Er kunnen in een huisbezoek allerhande problemen aan de orde komen. Een 
medewerkster geeft een voorbeeld: 
‘Bij gescheiden ouders zie je vaker dat moeders een slecht vaderbeeld schetsen en 
zeggen dat het kind bepaalde slechte eigenschappen van de vader heeft overgeno-
men. Ik val de moeder dan niet in de rede, maar vraag of het kind even weg kan 
gaan. Ik leg dan aan de moeder uit dat het niet goed is voor het zelfbeeld van het 
kind.’
 De ouders en jongeren vinden het goed dat de huisbezoekster in hun ogen 
behoorlijk streng optreedt bij het huisbezoek. Een jongere beschrijft dit als volgt: 
‘Ze kwam binnen met een serieuze blik. Ik was best bang. Ik dacht ‘die gaat me 
zwaar straffen’. Maar ze is gewoon duidelijk, vertelt je gewoon duidelijk wat de 
gevolgen zijn, en dat dit de laatste kans is. Ik had wel een straf verwacht, maar ik 
schrok, justitie dat had ik gewoon niet verwacht, dat gaat echt ver. Ik vond goed 
dat ze duidelijk en serieus was. Je neemt het eerder aan dan als iemand lachend 
binnenkomt. Maar ze is wel lief hoor, dat merk je later. Ik kon wel alles tegen haar 
zeggen en ze had ook wel begrip.’

Resultaten
In het kader van dit onderzoek zijn de effecten van de huisbezoeken niet geëvalu-
eerd. Op basis van dit onderzoek is ook niet goed te onderscheiden wat de toege-
voegde waarde is van de huisbezoeken boven de recentelijk inhoudelijk veranderde 
Halt-afdoening. 
 Het beoogde aantal huisbezoeken is de afgelopen jaren steeds gehaald. De 
overgrote meerderheid van de bezoeken wordt aan Marokkaanse gezinnen afgelegd. 
Het bereik van de interventie is zeer groot. In een beperkt deel van de gevallen 
lukt doorverwijzing niet. In 2010 gaat het om 10% van de gezinnen waarvoor 
professionele hulpverlening nodig wordt geacht. Het is op grond van deze evaluatie 
niet duidelijk waaraan dit ligt. Het is echter wel opmerkelijk omdat doorverwijzing 
en warme overdracht juist belangrijk worden geacht binnen de interventie.
 De professionals vinden dat door het huisbezoek de betrokkenheid van de 
ouders bij de verdere Halt-afdoening is toegenomen. Door het intensievere contact 
met de medewerkster zijn volgens hen de ouders meer betrokken bij het verdere 
traject, zouden ze vaker komen opdagen bij de vervolgafspraken en meer bereid 
zijn te investeren op hun kind om negatief gedrag in de toekomst te voorkomen. 
Met een relatief beperkte investering - één huisbezoek per jongere die voor een 
Halt-afdoening in aanmerking komt - wordt volgens de medewerkers veel bereikt en 
wint de hele Halt-afdoening aan kracht. 
 De projectleider van Halt was aanvankelijk kritisch over de toegevoegde waarde 
van de huisbezoeken, maar is inmiddels geheel om:
‘Ik was de eerste die dacht ‘over een jaar kunnen wij dit project stoppen. Dan 
moeten we kijken hoe we het anders moeten doen.’ Daar ben ik heel erg van 
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terugkomen. Tijd is zo belangrijk, een investering. Het berust gewoon op een 
methodiek.’
Ze zou het goed vinden als het huisbezoek breder zou kunnen worden ingezet, niet 
enkel voor de Marokkaans-Nederlandse doelgroep maar voor alle jongeren of, zoals 
binnen Pilot-West momenteel gebeurt, bij alle jongeren die niet op komen dagen bij 
hun eerste afspraak. Bredere inzet van de interventie zou ook een einde maken aan 
het in haar ogen lastige punt dat nu alleen vanwege de etniciteit van een jongere 
een huisbezoek wordt gebracht: 
‘Soms vraag ik me af, hoe ik het nou zou vinden, dat er een vreemde op huisbezoek 
komt omdat ik toevallig Marokkaanse ben. Is het nou positieve of negatieve 
discriminatie?’
 Een geïnterviewde moeder zegt dat zij door huisbezoeken meer let op wat haar 
zoon in de buurt doet. Ze voelt zich meer verantwoordelijk voor hem als hij 
buitenshuis is: 
‘Ik vraag ook aan andere kinderen in de buurt wat hij doet. Dat doe ik nu meer, 
dankzij de tips van de huisbezoeksters. Ze vroegen: ‘Waar hangt hij buiten? Weet u 
dat? Met wie gaat uw zoon om? Kent u zijn vrienden?’ Ik ben daar meer op gaan 
letten. Mijn verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot aan de voordeur.’ 
Een andere moeder was geschrokken van het incident en vond het prettig dat het 
bezoek thuis heeft plaatsgevonden, omdat de huisbezoeker dan ook ziet waar het 
kind opgroeit en de andere gezinsleden ziet:
‘Ik was natuurlijk in shock vanwege het incident, maar ik vond het eigenlijk wel 
prettig dat het thuis was. Ik zit zelf in de hulpverlening en het kwam mij eigenlijk 
wel goed uit. Ik had geen zin om ex-collega’s tegen het lijf te lopen en dan te 
moeten vertellen dat mijn dochter ook is gepakt. Nu ben ik er wel over heen en heb 
ik zoiets van: het maakt mij niets uit als anderen er achter komen. Het zijn pubers 
en die kunnen fouten maken. Verder vind ik de huisbezoeken goed, omdat de 
hulpverlener dan ziet hoe het kind opgroeit en hoe de omgang is met andere 
gezinsleden. Je komt achter veel dingen die je met een afspraak op locatie niet 
ziet. Je krijgt een volledig beeld.’
 Omdat deze moeder zelf bij een hulpverleningsinstantie werkt, vindt ze dat het 
huisbezoek voor haar weinig heeft opgeleverd. Ze herkent de methodiek, maar 
theorie en praktijk zijn volgens haar twee verschillende dingen. Daarnaast vindt zij 
het huisbezoek te kort om echt grote veranderingen te realiseren, maar zij ziet dat 
ook niet als doel van het huisbezoek. Voor jongens en meisjes die zwaardere 
delicten plegen acht zij het huisbezoek en de Halt-afdoening minder zinvol. Die 
zouden harder aangepakt moeten worden, datzelfde geldt volgens haar voor de 
ouders van deze jongeren.
Over het verdere traject en de cursus die haar dochter daarin is gaan doen, is ze 
heel tevreden:
‘Mijn dochter krijgt nu een individuele cursus van Nieuwe Perspectieven. Het gaat 
over hoe om te gaan met groepsdruk. Ik vind het belangrijk. Ze krijgt verschillende 
casussen die ze moet oplossen. Mijn dochter is te spontaan, dus ik vind dat ze het 
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moet doen en ik heb daarom toegestemd. Ik wilde geen groepscursus, want dan zit 
ze met jongeren die meer op hun kerfstok hebben dan zij. Dat is geen goede 
omgeving voor haar. Ik vind dit ook erg leerzaam voor haar, veel beter dan een 
taakstraf. Ze komt er beschaafder uit dan voorheen.’
 De jongeren zien als belangrijkste resultaten dat je ouders erachter komen wat 
je hebt gedaan, dat wordt uitgelegd wat de consequenties van de overtreding zijn 
en dat aan de hand van opdrachten wordt geoefend met het schrijven van een 
excuusbrief en het persoonlijk aanbieden van excuus. 

Werkzame mechanismen
Het directe contact doordat zij bij de jongere en ouders thuis langsgaan en de tijd 
die de medewerksters nemen voor een bezoek worden gezien als belangrijke 
werkzame mechanismen. In principe worden de ouders bijna altijd bereikt en 
werken zij altijd mee. De medewerkster heeft de tijd om het vertrouwen van de 
ouders te winnen. De huisbezoekster is niet gebonden aan kaders en heeft een 
brede kijk. De projectleider zegt hierover het volgende:
‘Je krijgt inkijk in het gezin. Bij een huisbezoek wordt er tijd genomen voor het 
opbouwen van een vertrouwensband. Heel positief vind ik dat er meer ruimte is 
voor wederzijdse communicatie. Bij een regulier gesprek wordt er een screening 
gedaan, dan worden er veel vragen gesteld over de situatie. Bij huisbezoeken 
nemen ze veel meer de tijd om alles te weten te komen. Vragen stellen is iets 
anders dan communiceren en dat wordt echt gedaan bij de huisbezoeken. Ik was 
verbaasd over hoeveel zij te weten komt in één huisbezoek.’
 Het feit dat de huisbezoekster een Marokkaanse achtergrond heeft en Arabisch 
en Berbers spreekt, werkt hierbij bevorderend volgens de betrokkenen. De afstem-
ming van de medewerksters op de doelgroep van de interventie is ook een belang-
rijk element om resultaten te bereiken. Door hun achtergrond en opvoeding kunnen 
de medewerksters zich goed inleven in situaties die voor Nederlandse medewerk-
sters misschien moeilijker te begrijpen of te accepteren zijn. Ouders zouden 
hierdoor vaker de waarheid vertellen en de huisbezoekster eerder vertrouwen. 
De geïnterviewde jongeren en ouders vinden het duidelijk prettig dat de huisbe-
zoekster zelf Marokkaans is. Ze hebben het gevoel dat ze door haar achtergrond 
meer begrip voor hen heeft en ze vinden het makkelijker om de thuissituatie te 
bespreken. 
Twee jongeren lichten dit toe: 
‘Ze begrijpt je veel beter. Nederlanders hebben meteen al vooroordelen over je. 
Marokkanen geven je eerst nog een kans.’  
'Ik vond het wel prettig dat ze Marokkaanse was, toen het ging over de thuissitu-
atie. Dat vertel je niet aan iedereen. En niet iedereen begrijpt het.’ 
 Een meisje ziet de jeugdige leeftijd van de medewerkster en het feit dat ze een 
vrouw is daarbij duidelijk als voordeel in de begeleiding: 
‘Ik vond het prettig dat ze Marokkaanse is, dat geeft meer herkenning. Ook dat ze 
jong is maakt haar meer begripvol. Ze is streng, heel duidelijk, maar toch ook lief. 
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Je weet wat je aan haar hebt en dat er niet met haar valt te sollen. Ze neemt je 
probleem echt serieus. De leerplichtambtenaar was Nederlandse, maar met haar 
had ik niets. Ik moest beloven niet meer te laat te komen, verder niets. Je zegt ‘ja’ 
en daarna ben je de deur uit en doe je het weer. Bij haar weet je gewoon dat ze 
het beste met je voor heeft en niet alleen komt straffen, maar je wil helpen. Ze wil 
gewoon dat je je diploma haalt. Ik had niet zo open kunnen zijn als het een man 
was geweest bijvoorbeeld. Aan een vrouw vertel je toch meer.’ 
 De ouders wijzen hierbij ook op de verschillen in opvoedstijl tussen Nederlan-
ders en Marokkanen en de harde aanpak die voor Marokkaanse jongeren nodig zou 
zijn:
‘We verschillen toch qua opvoeding van de Nederlanders. Een softe aanpak helpt 
niet, je moet streng zijn, hard optreden. En je moet op strepen staan. Nederlandse 
hulpverleners zijn vaak te soft. Ik noem het ook wel ‘aaien’. Je moet schaamte 
creëren. In onze cultuur speelt schaamte een grote rol. Je hangt de vuile was niet 
buiten. Op deze manier riskeer je wel dat er over je gepraat zal worden. Zo schrik 
je wel iemand af om het nog een keer te doen. Dat vind ik wel prettig, je moet 
Marokkaanse jongeren hard aanpakken wil je iets bereiken,’ aldus een moeder.
 Niet alleen worden de jongeren bewust gemaakt van hun gedrag en de conse-
quenties daarvan, ook de ouders worden op hun verantwoordelijkheden gewezen 
en betrokken bij het verdere traject van hun kind. De ouders (mede-)verantwoorde-
lijk maken voor het gedrag van de jongere vinden zowel de huisbezoeksters als 
geïnterviewde ouders een belangrijk aspect van de interventie. Ook het feit dat de 
ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de naam van de 
Marokkaanse gemeenschap, wordt expliciet door ouders genoemd.
 Een ander belangrijk werkzaam element is volgens de professioneel betrokke-
nen dat de interventie gezinsgericht is. De huisbezoekster heeft door het bezoek 
thuis bij het gezin niet alleen zicht op het kind dat een overtreding heeft begaan, 
maar ook op de andere kinderen en de ouders. Ze kan instrumenten aanreiken om 
de situatie te verbeteren. Zorgbehoeften worden gesignaleerd en de medewerk-
sters kunnen doorverwijzen en eventueel een warme overdracht regelen. De 
projectleider zegt in dit verband: 
‘De zorgcoördinatie is honderd procent beter geregeld dan bij andere Halt- afdoe-
ningen. Ik geloof heel erg in het principe van zorgcoördinatie. De dames hebben dat 
in huis.’
 Het aantal niet gestarte trajecten is in dit verband echter opmerkelijk. In 2009 
is van drie jongeren de doorverwijzing niet goed verlopen. In de eerste helft van 
2010 is in 10 gezinnen (27%) de aangeboden en doorverwezen hulp niet gestart. Het 
is niet duidelijk waarom de doorverwijzing niet is gelukt.
Het kunnen leveren van maatwerk wordt gezien als werkzaam mechanisme van de 
interventie. De medewerksters kunnen de inhoud van het gesprek en de verdere 
Halt-afdoening aanpassen aan de jongere en de situatie die ze aantreffen. Ook 
ouders wijzen op de persoonsgerichte aanpak die hun kind krijgt (ook binnen de 
verdere Halt-afdoening). Dit maatwerk geldt niet alleen voor de jongere, maar ook 
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voor de ouders. ‘Soms is het niet reëel om ouders te vragen hun kinderen meer in 
de gaten te houden. Dan zijn ze slecht ter been of hebben ze gezondheidsproble-
men. Iedere situatie is anders, je moet maatwerk leveren. In veel gevallen zijn 
zussen en broers heel betrokken en pakken ze de taak op van hun ouders’, aldus 
een medewerkster.

Knelpunten in opzet en uitvoering
Het kleine aantal medewerksters dat de huisbezoeken afl egt, zou de continuïteit 
van de interventie in gevaar kunnen brengen, maar de medewerksters kunnen 
worden vervangen door een mannelijke invaller. Volgens de projectcoördinator is de 
continuïteit steeds gewaarborgd geweest binnen het project. 
 Aanvankelijk vonden de medewerksters het moeilijk om de hulpverlenerstaal te 
vertalen naar hun moedertaal. Bepaalde termen en jargon waren moeilijk vertaal-
baar. Daarbij kwam ook dat zij geconfronteerd werden met verschillende dialecten. 
Inmiddels hebben ze door hun ervaring binnen het project hun woordenschat 
zodanig uitgebreid dat zij op eventuele taalbarrières kunnen anticiperen.
 Het enige echte knelpunt dat de medewerksters van Halt in de uitvoering 
ervaren is de reistijd. Zij bestrijken samen een groot gebied en het is vaak niet 
mogelijk dit effi ciënt in te plannen. Als een gezin dan uiteindelijk niet thuis blijkt te 
zijn, kost dat erg veel tijd. Om de reistijd enigszins te beperken, moeten ze wel 
met de auto gaan. Op het moment dat een medewerkster geen auto tot haar 
beschikking heeft, wordt het erg krap.
 De uitvoering van de Halt-huisbezoeken verloopt over het algemeen soepel. We 
kunnen stellen dat het een relatief eenvoudige interventie is die positieve resulta-
ten boekt. Het bereik is (zeer) groot. Door hun achtergrond en de beschikbare tijd 
kunnen de medewerksters tijdens de huisbezoeken het vertrouwen winnen van de 
jongeren en ouders. Dit heeft een positief effect op de verdere Halt-afdoening. 
Voor een deel van de gezinnen is de Halt-medewerkster de eerste laagdrempelige 
kennismaking met hulpverlening.

Evaluatie Taakstrafzitting Offi  cier van Justitie-model op de keten-4.3 
unit

Bereik Taakstrafzittingen
Bij de start van het traject (2007) is jaarlijks beoogd om 350 Taakstrafzittingen te 
realiseren. In 2008 ligt dit aantal op 150, in 2009 op 210 en in 2010 op 174. De 
verwachting is dat het percentage Taakstrafzittingen met Marokkaans- Nederlandse 
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jongeren op 30% ligt. Hieronder worden het werkelijke bereik en de realisatie in 
2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010 weergegeven.16

 Van de 321 jongeren aan wie in 2007 een taakstraf is aangeboden, hebben 62 
jongeren een Marokkaanse achtergrond (19%). Bij iets minder dan de helft van deze 
zittingen (48%) was een gezinslid aanwezig. Bij 40 van deze Marokkaans-Nederland-
se jongeren (65%) heeft een afdoening via een Taakstrafzitting plaatsgevonden en 
de andere 22 jongeren (35%) zijn gedagvaard om voor de rechter te verschijnen, 
omdat het aanbod niet was geaccepteerd of omdat de Taakstrafzitting niet door-
ging.
 Van het totale aantal zaken is van 133 zaken de uitvoering afgerond. Hiervan 
zijn 127 zaken (95%) positief afgesloten en zes zaken negatief (5%). De zaken die 
negatief zijn afgesloten, zijn gedagvaard voor de kinderrechter.
 In 2008 is 22% van de jongeren aan wie een Taakstrafzitting is aangeboden van 
Marokkaans-Nederlandse afkomt. Het gaat om 54 jongeren. In 38 van deze 54 zaken 
was een gezinslid aanwezig bij de Taakstrafzitting (70%). Het wordt niet verduide-
lijkt of het hier een ouder of broer of zus betreft. In een aantal zaken speelde de 
aanwezigheid van ouders volgens het OM geen rol omdat de verdachte 18 jaar was. 
 Bij 47 Marokkaans-Nederlandse jongeren heeft een afdoening via een Taakstraf-
zitting plaatsgevonden (87%), de andere zeven jongeren zijn gedagvaard om voor de 
rechter te verschijnen. 
Het totale aantal Taakstrafzittingen en daarbinnen het aantal zittingen waarbij 
Marokkaanse jongeren zijn betrokken, is lager dan verwacht. 
In 2009 hebben in totaal 141 zittingen plaatsgevonden op de ketenunits waarbij 562 
jongeren een aanbod tot het afdoen van de strafzaak via het offi ciersmodel hebben 
gekregen. Van deze jongeren heeft 26% de Marokkaanse nationaliteit (147 jonge-
ren). In 121 van deze 147 zaken was een gezinslid bij de Taakstrafzitting aanwezig 
(82%). Bij 116 van deze jongeren (79%) heeft een afdoening via een Taakstrafzitting 
plaatsgevonden. Bij de andere 31 jongeren (21%) is het aanbod niet geaccepteerd of 
is het niet gekomen tot een Taakstrafzitting. Zij zijn allen gedagvaard om voor de 
kinderrechter te verschijnen (21%). De periode tussen het aanbod en acceptatie van 
de taakstraf en de start van de uitvoering van de taakstraf bedroeg gemiddeld 20 
dagen.
In de eerste helft van 2010 zijn 379 jongeren uitgenodigd voor een Taakstrafzitting. 
Van hen hebben 69 de Marokkaanse etniciteit (18%). Bij 50 Marokkaanse jongeren 
heeft een afdoening via een Taakstrafzitting plaatsgevonden. Van de 58 zaken 
waarbij een taakstraf is aangeboden aan een jongere van Marokkaanse afkomst, 
was het in vier zaken onduidelijk of er een gezinslid aanwezig was bij de Taakstraf-
zitting. In 54 zaken was er wel duidelijkheid over de aanwezigheid van een gezins-
lid. In 44 zaken (81%) was een gezinslid aanwezig.  

16 Voor alle projecten in het kader van de Donnergelden geldt dat er wordt gewerkt met 
outputsturing: enkel de daadwerkelijke realisatie wordt gefi nancierd.
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Van de 69 uitgenodigde verdachten met een Marokkaanse etniciteit hebben acht 
het aanbod niet geaccepteerd en zijn 11 niet verschenen. Zij zijn allen gedagvaard 
om voor de kinderrechter te verschijnen.
 De instroom van Marokkaanse jongeren is gering binnen de totale instroom. Dit 
kan volgens betrokkenen ermee samenhangen dat enkel bekennende verdachten 
een aanbod voor een taakstraf kunnen krijgen. De Marokkaanse jongeren ontken-
nen delicten vaak.

Functioneren Taakstrafzitting
Hieronder gaan we in op het verloop, de voornaamste resultaten, werkzame 
mechanismen en knel- en verbeterpunten van de Taakstrafzitting volgens de 
professioneel betrokkenen en de jongeren en familieleden die we hebben geïnter-
viewd. Om een beter beeld te krijgen van het verloop van een Taakstrafzitting 
volgt hieronder eerst een verslag van een observatie van een Taakstrafzitting.

Verloop Taakstrafzitting
De Taakstrafzitting vindt plaats op een vrijdagmiddag in december. De unitsecreta-
ris weet vooraf niet of de jongere en zijn ouders aanwezig zullen zijn. Voor de start 
van de zitting loopt zij naar de wachtkamer van het politiebureau waar de keten-
unit is gehuisvest om te kijken of de jongen en ouders aanwezig zijn. Bij deze 
zitting zijn een jongen en zijn vader aanwezig. De unitsecretaris opent de deur van 
één kant van de spreekkamer met een pasje, zodat de jongen en zijn vader plaats 
kunnen nemen. De opstelling in de spreekkamer is dat de jongen en zijn vader aan 
de ene kant van het bureau zitten en de unitsecretaris en de coördinator taakstraf-
fen van Raad voor de Kinderbescherming (en in dit geval de observant) aan de 
andere kant. In de spreekkamer is aan beide kanten van het bureau plaats voor 
maximaal drie personen. Het bureau loopt aan beide zijden van de kamer door tot 
aan de muur en de ruimte onder het bureau is dichtgemaakt, zodat geen direct 
fysiek contact mogelijk is. Hoewel dit vaak wel het geval is, is bij deze zitting geen 
advocaat van de jongere aanwezig.17 
 De unitsecretaris heet de jongen en zijn vader welkom, vertelt haar naam en 
functie en stelt de coördinator taakstraffen van de Raad voor de Kinderbescherming 
voor. Hierna geeft ze aan dat de jongen ervan verdacht wordt dat hij een toegangs-
poortje van de metro kapot heeft getrapt. Beelden hiervan, waarop de jongen en 
een andere jongen te zien zijn, zijn door een beveiligingscamera vastgelegd. Zij 
toont de jongen de beveiligingsfoto’s en zegt dat hij aan de politie heeft bekend 
dat hij het heeft gedaan, maar dat zij nogmaals wil weten of hij het is. De jongen 
geeft toe dat hij het is. De unitsecretaris vertelt dat in het dossier staat dat hij de 
schade aan het toegangspoortje inmiddels heeft vergoed. Omdat het hier om een 
strafbaar feit gaat, openlijke geweldpleging tegen goederen, biedt zij de jongen 
een taakstraf van 20 uur aan. Zij benadrukt dat als de jongere de taakstraf niet 

17 Bij een taakstraf boven de 20 uur wordt altijd een advocaat toegevoegd.
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accepteert, hij voor de kinderrechter moet verschijnen. Zij spreekt de jongen 
vermanend toe; ze keurt zijn gedrag af en zegt dat hij geen strafbare feiten meer 
moet plegen en aan zijn toekomst moet denken. Zij zegt:
‘Als je bijvoorbeeld de beveiliging in wilt, dan zou je gedrag op dit moment al 
gevolgen kunnen hebben voor een verklaring omtrent gedrag die je nodig hebt om 
in de beveiliging te mogen werken. Doe het niet meer, denk aan je eigen toekomst.’
 De vader vraagt of zijn zoon nu een aantekening krijgt. De unitsecretaris 
antwoordt dat dit het geval is. De aantekening blijft waarschijnlijk vier jaar in het 
Justitieel Documentatie Register staan en kan in deze periode gevolgen hebben 
voor het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag. Zij vraagt hierna aan de 
jongen wat hij ervan vindt dat hij voor zijn gedrag op de Taakstrafzitting moet 
komen, of hij het eens is met de straf, of hij spijt heeft en of hij thuis straf heeft 
gekregen. De jongen zegt dat hij de straf wel een beetje overdreven vindt. Hij 
vindt wel dat hij iets heeft gedaan wat niet mag en hij heeft hier spijt van. Thuis 
heeft hij van zijn ouders ook straf gekregen. De vader vertelt dat hij eigenlijk een 
pak slaag verdiende, maar dat dat in Nederland niet toegestaan is. Hij moest 
daarom klusjes doen in huis, zoals stofzuigen en schoonmaken. De unitsecretaris 
vraagt aan de vader of hij en zijn vrouw voldoende zicht hebben of wat hun zoon 
doet als zij niet thuis zijn. De vader antwoordt dat hij zijn zoon regelmatig belt en 
vraagt waar hij is. 
De unitsecretaris richt zich hierna weer tot de jongen en komt terug op de opmer-
king van de jongen dat hij de straf overdreven vindt. Zij vraagt aan hem hoe hij het 
zou vinden als iemand anders zo maar zijn spullen kapot zou maken en vindt dat hij 
daarnet een beetje twijfelde toen hij moest zeggen of hij wel of geen straf 
verdiende. De jongen geeft aan dat wat hij heeft gedaan niet goed is. De unitsecre-
taris vraagt hierop of hij akkoord gaat met de taakstraf van 20 uur die hem wordt 
aangeboden. De jongen gaat akkoord en ondertekent een formulier waarop staat 
dat hij de taakstraf accepteert. De unitsecretaris vraagt de jongen om zijn identi-
teitsbewijs en geeft het woord aan de coördinator taakstraffen van de Raad voor de 
Kinderbescherming. De unitsecretaris verlaat de kamer om het ingevulde formulier 
en het identiteitsbewijs te kopiëren. 
De coördinator van de Raad voor de Kinderbescherming herhaalt dat de jongen een 
taakstraf van 20 uur krijgt en vertelt dat de jongen de taakstraf in het weekend of 
in de vakantie kan uitvoeren. Zij vraagt aan de jongen welke verdeling hij zelf graag 
zou willen en of hij een voorkeur heeft voor een bepaald soort werkgebied om de 
taakstraf uit te voeren. Zij stelt voor om de taakstraf in de kerstvakantie uit te 
voeren, omdat hij er dan binnen drie dagen vanaf is. De jongen is het hiermee 
eens. Zijn vader geeft aan dat zijn zoon wel op zoek is naar een bijbaantje en dat 
hij dan misschien zou moeten werken. De coördinator vraagt de vader daarop: 
‘Wat is op dit moment belangrijker: het uitvoeren van de taakstraf of het zoeken 
van een bijbaantje?’ De vader geeft toe dat de taakstraf op dit moment belangrij-
ker is, zodat zijn zoon hiervan af is. 
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Hierna overhandigt de coördinator de jongen een brief met daarin haar contactge-
gevens en een aantal gedragsregels waaraan hij zich moet houden tijdens het 
uitvoeren van de taakstraf. Zij vertelt hem dat het gaat om normale gedragsregels 
en vraagt hem of hij er een paar kan noemen. Hij noemt: vriendelijk zijn en goed 
luisteren. De coördinator voegt hieraan toe dat op tijd komen ook een heel belang-
rijke regel is. Hij mag één keer te laat komen op zijn werkplek en ontvangt dan een 
waarschuwing. Als zij van de begeleider op de werkplek verneemt dat hij deze of 
andere regels niet is nagekomen, kan het uitvoeren van de taakstraf negatief 
worden beoordeeld en moet hij alsnog bij de kinderrechter komen. 
 Tijdens het gesprek tussen de jongen en de coördinator komt de unitsecretaris 
de spreekkamer weer in. Als de coördinator uitgesproken is, neemt zij het woord 
weer en overhandigt de jongen en zijn vader een kopie van het de door de jongen 
ondertekende formulier. Zij benadrukt nogmaals dat het gedrag van de jongen niet 
goed is geweest en dat als hij zijn taakstraf niet goed of volledig uitvoert, hij alsnog 
moet voorkomen bij de kinderrechter. Ook zegt ze dat een nieuw strafbaar feit 
gevolgen zal hebben voor zijn toekomst. Zij raadt de jongere aan om de taakstraf 
goed uit te voeren en dit soort dingen in het vervolg niet meer te doen. Ze sluit de 
zitting af. 

Evaluatie
Door de inzet van Donnergelden kon worden gestart met de persoonlijke afdoening 
van taakstraffen op een zitting in plaats van de jongeren per brief een aanbod te 
doen voor een taakstraf. De geïnterviewden van het OM zijn positief over de 
Taakstrafzittingen. Ze vinden de zittingen nuttig en een grote verbetering ten 
opzichte van het verleden. De geïnterviewde unitsecretarissen hebben ook plezier 
in de zitting zelf: 
‘Ik vind het altijd heel leuk om te doen. Het zijn vaak heel leuke en positieve 
gesprekken. Je hebt een bepaald beeld van een jongere op basis van het dossier en 
de verklaringen, op basis van de screening, noem maar op, maar als je dan in zo’n 
kamertje zit met de verdachte en de familie en eventueel een tolk en begeleiders, 
kun je van te voren nooit echt inschatten hoe het gaat lopen. Het is altijd weer 
anders.’
 De geïnterviewde jongeren, ouders en een broer zijn over het algemeen 
tevreden over de Taakstrafzitting en het verloop ervan. De jongeren vinden het 
terecht dat ze op de Taakstrafzitting moesten verschijnen: 
‘Gewoon. Als je dat soort dingen doet, dan moet je daar naartoe.‘
'Ik vond het best terecht. Ik moet het niet meer doen. Het is niet goed om iemand 
te bedreigen.’
De ouders vinden het ook goed dat hun kinderen werden uitgenodigd voor de 
zitting. Een moeder vertelt: ‘Ik vind het goed. Bij sommige jongeren zal het niet 
veel indruk maken, maar bij mijn zoon wel. Je kunt je zoon niet altijd thuis 
houden, maar ik denk dat het wel helpt.’ 
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Een andere moeder vindt het feit dat de Taakstrafzitting nodig was heel erg. Ze 
beschrijft haar ervaring als volgt:
‘Dat gun je geen enkel kind, maar je kunt het niet meer ombuigen. Je kunt er op 
dat moment weinig aan doen (…) Ik had het idee dat ik naar de televisie zat te 
kijken met al die mensen tegenover me aan tafel, dat zie je ook op televisie.’ Ze 
vindt het goed dat haar zoon werd aangesproken op zijn gedrag: ‘Misschien neemt 
hij het van een ander meer aan dan van mij.’
 De familieleden en op één na alle jongeren vinden dat het meerwaarde heeft 
dat het aanbod voor een taakstraf tijdens een zitting wordt gedaan en niet per 
brief:
‘Ik vind het wel beter om het face-to-face te doen dan met een formele brief. 
Tegenwoordig krijg je al zoveel brieven en ik denk dat uitleggen helpt en dat er op 
een zitting meer aandacht is voor de persoon’, aldus een broer van een jongere.
 Eén jongen had om praktische redenen liever een taakstraf per brief opgelegd 
gekregen in plaats van naar de ketenunit te moeten komen: 
‘Yo, echt waar, echt waar, liever per brief, dat scheelt weer OV-chipkaart opladen 
om naar het politiebureau te gaan.’
 De ouders en jongeren beschrijven de wijze waarop ze op de zitting door de 
unitsecretaris zijn behandeld als correct en netjes. Een moeder vindt het fi jn dat 
haar zoon niet als zware crimineel werd behandeld. Iedereen is het erover eens dat 
de unitsecretaris streng optrad: 
‘Ik vond het echt serieus, dat had ik niet verwacht. Ik vond het best goed hoe ze 
mij aansprak. Ze had gelijk en ik gaf haar gelijk. Ze ging in op wat ik had gedaan 
niet goed was. Mijn advocaat had ook een beetje verteld wat ze zou gaan zeggen, 
dus ik was wel voorbereid’, aldus een jongen.
 Een meerderjarige broer die een zitting bijwoonde, is tevreden over de wijze 
waarop zijn broertje werd aangesproken tijdens de zitting, al vindt hij wel dat het 
niet heel persoonlijk was: 
‘Ik vind dit wel de juiste manier. Het was wel een standaard verhaal.’ 
‘Ze komt streng over en dat is voor mijn zoon wel nodig’, geeft een moeder aan.
Van haar had de unitsecretaris nog wel strenger mogen optreden: 
‘Ik heb al duizend keer gezegd dat hij het niet moet doen, maar hij luistert niet.’
 Eén van de jongens vond het niet prettig dat de unitsecretaris haar stem tegen 
hem verhief.
Zowel de geïnterviewde jongeren als ouders vinden dat ze voldoende ruimte kregen 
om hun verhaal te doen en vragen te beantwoorden. De ouders geven daarbij aan 
dat vooral hun kind aan het woord was. De geïnterviewde broer vindt dat de 
unitsecretaris zich erg veel tot zijn broer richtte, die minderjarig is, terwijl hij als 
meerderjarige juist zijn broer vertegenwoordigde. Hij kreeg als meerderjarige 
vertegenwoordiger veel minder dan zijn broertje de ruimte om zijn verhaal te 
doen.
 De geïnterviewde unitsecretarissen vinden het van groot belang dat de ouders 
bij een Taakstrafzitting aanwezig zijn omdat ze moeten weten wat er speelt en hoe 
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de maatschappij reageert op het gedrag van hun kind. Als ze weten wat de conse-
quenties zijn van het niet goed uitvoeren van de taakstraf kunnen ze daar in hun 
opvoeding rekening mee houden. De ouders wordt tijdens de zitting ook gevraagd 
of zij hun kinderen straf hebben gegeven.
 Zelf hebben de jongeren geen uitgesproken mening over de aanwezigheid van 
hun ouders. Bij één van hen was een oudere broer aanwezig omdat zijn ouders 
moesten werken en geen vrij konden krijgen. Een ander vindt het prima dat zijn 
moeder aanwezig was, omdat zij volgens hem toch al wist wat er was gebeurd.
 De geïnterviewde ouders vinden het belangrijk om bij de Taakstrafzitting 
aanwezig te kunnen zijn, zodat ze op de hoogte zijn van wat er wordt besproken 
met hun kind en zelf kunnen reageren: 
‘Ik vind het wel belangrijk, want dan weet je wat er besproken is.’ En: ‘Ik ben zelf 
liever erbij, want dan weet je hoe ze doen tegen je zoon, waar het over gaat en 
wat er wordt gezegd. Als je als ouders iets dwars zit, kun je het kwijt.’ 
 De broer die in plaats van zijn ouders bij de zitting van zijn broer aanwezig is, 
vindt het heel belangrijk dat ouders of een ouder gezinslid worden uitgenodigd voor 
de zitting: 
‘Zeker weten! Minderjarigen weten ook niet alles en mijn broertje ook niet. Het is 
goed dat de ouders of familie geïnformeerd is. Daarnaast voelt hij zich comfortabe-
ler als er familie bij is.’ 
 De geïnterviewde jongeren en familieleden waren allen op zitting bij een 
vrouwelijke unitsecretaris met een Nederlandse achtergrond. Ze geven aan dat het 
voor hun beleving van de zitting geen verschil zou uitmaken of de unitsecretaris 
een man of vrouw is. Een gezinslid vindt dat een vrouw de zitting moet houden, 
omdat vrouwen meer emoties tonen dan mannen: 
‘Een man kan meer emotieloos overkomen. Een vrouw kan het beter overbrengen en 
voelt meer met de jongere mee.’ 
Het maakt de geïnterviewden niet uit of de unitsecretaris dezelfde etnische 
achtergrond als hen zou hebben: 
‘Dat maakt niet uit. Ik zou het zelfde zeggen’, aldus één van de jongens.
Wel wordt aangegeven dat het goed is als er een tolk aanwezig is als ouders het 
Nederlands niet voldoende beheersen.

Als van tevoren bekend is - op basis van het dossier of van andere informatie - dat 
ouders de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, wordt een tolk ingezet. Dit 
is echter niet altijd van te voren duidelijk. Soms blijkt pas op de zitting dat ouders 
Marokkaans zijn. Er wordt niet in alle gevallen waar dit nodig zou zijn een tolk 
ingezet. Een unitsecretaris zegt hierover: 
‘Of ze Marokkaans zijn of niet, daar gaan wij niet speciaal op letten. En je gaat ook 
niet standaard een tolk inzetten omdat er genoeg ouders zijn die wel gewoon de 
taal goed spreken. Dus het is niet zo zeer dat je niet weet of ze Marokkaans zijn, je 
kan het natuurlijk al vaak aan de naam herleiden, maar je gaat toch niet standaard 
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een tolk regelen. Dat doen we alleen als duidelijk uit het dossier blijkt of op wat 
voor manier dan ook dat de ouder geen Nederlands spreekt.’
 Behalve wat betreft de eventuele inzet van een tolk is een Taakstrafzitting voor 
Marokkaanse jongeren niet anders dan voor andere jongeren. Omdat dit voor het 
strafrecht niet relevant is, kan en wil het OM geen onderscheid maken op basis van 
etniciteit. Dit maakt verantwoording in het kader van de Donnergelden lastiger. Per 
zitting vult de unitsecretaris een formulier in op basis waarvan het percentage 
Marokkaanse jongeren binnen de hele doelgroep wordt bepaald. Aangegeven wordt 
dat dit geen waterdicht registratiesysteem is.
 Binnen het opleidingstraject kunnen de unitsecretarissen een training volgen: 
‘Omgaan met Marokkanen en Turken in de rechtspleging’. Een unitsecretaris vond 
dit een zeer nuttige training, waar ze haar voordeel mee doet bij de zittingen. Het 
is niet duidelijk of alle unitsecretarissen deze training hebben gevolgd. 
 Het komt regelmatig voor dat de jongeren die op zitting komen een laag 
intelligentieniveau hebben. Dit vergt een aangepaste benadering tijdens de 
Taakstrafzitting. De unitsecretarissen geven wel aan hun taalgebruik aan te passen 
aan de jongere die ze voor zich hebben op de Taakstrafzitting. Ze proberen 
bijvoorbeeld moeilijke woorden en metaforen te vermijden. Binnen het OM is er 
geen specifi eke training in de omgang met deze (LVG) doelgroep. Er wordt aangege-
ven dat meer inzicht in de LVG doelgroep nuttig zou zijn voor de unitsecretarissen 
die Taakstrafzittingen houden.
 Tijdens de zitting op de ketenunit zijn naast een unitsecretaris ook een mede-
werker van de Raad voor de Kinderbescherming en een coördinator taakstraffen 
aanwezig. Soms is ook een jeugdreclasseerder aanwezig. Hun aanwezigheid zorgt 
volgens hen voor een warme overdracht waarin de afspraken en regels duidelijk aan 
de jongere worden verwoord. Hetzelfde geldt voor de sancties die staan op het 
overtreden van de regels. Een unitsecretaris vertelt hierover: 
‘Het is dan gelijk allemaal helder en alles sluit goed op elkaar aan. Indien de 
jeugdreclasseerder ook bij de zitting aanwezig is, worden direct de eerste afspraken 
gemaakt. Deze contacten zijn dan ook gelijk gelegd. Ik denk dat dit de slagingskans 
vergroot. Daarnaast weet iedereen op deze manier gelijk waar hij aan toe is.’ 
 De aanwezigheid van de coördinator taakstraffen van de RvdK bij de zitting 
vinden de jongeren en ouders of familieleden nuttig omdat ze meteen kunnen 
kennismaken, uitleg krijgen over de taakstraf en vragen kunnen stellen. De ouders 
stellen vooral de uitleg die ze krijgen op prijs: 
‘Ik vond het prettig dat het gelijk duidelijk was, bijvoorbeeld de regels en wanneer 
hij de taakstraf moet doen.’
‘Ik vond het een lieve mevrouw. Ze vertelde op een goede manier en legde dingen 
goed uit. Voor mijn zoon en mij was het duidelijk was hij moest gaan doen.’
‘Ik vond het handig, zodat alles gelijk in een keer afgehandeld werd als je de keuze 
had gemaakt om de straf te accepteren. Anders moet je weer opnieuw met iemand 
gaan praten.’ 



90

Resultaten
Bij het OM zijn de betrokkenen heel positief over de resultaten en effecten van de 
zittingen. Het aantal taakstraffen dat positief wordt afgerond zou bij Taakstrafzit-
tingen hoger zijn dan bij oplegging door de rechter. Een unitsecretaris zegt hier-
over: 
‘We weten dat het effectief is. Vooral dan vergeleken met sommige delen van 
Nederland waar ze nog steeds het aanbod over de post sturen naar de verdachte. 
We zien dat de opkomst op de Taakstrafzittingen gewoon heel erg goed is. We zien 
dat het aantal taakstraffen dat slaagt dat via deze weg tot stand is gekomen veel 
hoger is dan taakstraffen die worden opgelegd door de rechter.’ 
   De zitting heeft volgens de professioneel betrokkenen meer impact op de 
jongere dan per brief een taakstraf aanbieden. Voor de zitting moeten de jongere 
en eventueel ouders of familieleden moeite doen om aanwezig te zijn; vrij nemen 
van school en werk. Ook maakt de zitting zelf indruk op de gestrafte jongere. Een 
belangrijk resultaat van de interventie is volgens de unitsecretarissen dat tijdens de 
zitting duidelijke en heldere afspraken gemaakt met de jongere en ouders.
 De Taakstrafzitting in combinatie met de hierop volgende taakstraf heeft 
volgens de professioneel betrokkenen een afschrikwekkende werking op de jonge-
ren in kwestie. Ook is de Taakstrafzitting bevorderlijk voor de samenwerking. Een 
unitsecretaris zegt hierover het volgende:
‘Ieder gesprek is natuurlijk anders. Maar in zijn algemeenheid denk ik gewoon dat 
het een ontzettende positieve werking heeft voor alle partijen. Ook voor de 
advocaten want die zijn er ook heel positief over, maar ook voor de verdachte, voor 
de hulpverlening, voor de Raad. Voor iedereen heeft het gewoon ontzettende 
meerwaarde, omdat er toch even persoonlijke aandacht is, een gesprek met 
iemand. Er worden duidelijke afspraken gemaakt. Dat geeft denk ik wel een 
bepaalde duidelijkheid en rust naar het kind toe.’

De verbeterde samenwerking tussen de Raad voor de Kinderbescherming en het 
Openbaar Ministerie, zowel voor, tijdens als na de Taakstrafzitting zou volgens het 
OM voor een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd tot aan de afronding van 
de taakstraf hebben gezorgd. De periode tussen het aanbod en acceptatie van de 
taakstraf en de start van de uitvoering van de taakstraf bedroeg in de eerste helft 
van 2009 gemiddeld 20 dagen. Voor de start van het project bedroeg deze periode 
ongeveer zes weken. 
 De jongeren vinden allemaal dat ze iets van de taakstraf hebben geleerd. Wat 
ze hebben geleerd, hangt meestal samen met het strafbare feit dat ze hebben 
gepleegd. Eén van hen heeft bijvoorbeeld geleerd dat hij niet meer moet spijbelen, 
een ander dat hij nooit meer iemand moet bedreigen en dat als hij dat wel zou 
doen, of als hij zijn taakstraf niet goed uitvoert, hij voor de rechter moet verschij-
nen. Deze laatste jongen zegt erg geschrokken te zijn van de zitting: hij zal niet 
snel weer iets uithalen. Eén jongen geeft aan dat hij van de Taakstrafzitting alleen 
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heeft geleerd hoe de politie werkt en hoe taakstraffen werken. Hij weet echter wel 
dat hij niet meer met politie en Justitie in aanraking wil komen.
De ouders denken dat de Taakstrafzitting veel indruk heeft gemaakt op hun 
kinderen. Ze denken (en hopen) dat hun zoon nu wel op het rechte pad zal blijven, 
al weten ze dat niet zeker: 
‘Ik hoop dat hij heeft geleerd dat hij het niet meer moet doen, maar je weet het 
natuurlijk niet. Je kunt je zoon niet meer buiten aan zijn handje vasthouden.’ 
Ook de broer geeft dit aan:
‘Ik heb het hier eergisteren nog met hem over gehad. Hij heeft er spijt van en wil 
ervoor zorgen dat hij niet nog een keer dezelfde fout maakt.’

Werkzame mechanismen
Het voornaamste werkzame mechanisme is volgens de betrokkenen de persoonlijke 
bespreking van de zaak met de jongere op de ketenunit in aanwezigheid van een 
ouder of een gezinslid. Voorheen kregen de jongeren het aanbod voor een taakstraf 
per brief. De jongere wordt aangesproken op zijn gedrag en op de gevolgen 
daarvan. De unitsecretaris legt uit waarom de zitting plaatsvindt en welke sancties 
er staan op het overtreden van de regels. De zitting biedt de jongere en ouders de 
mogelijkheid om vragen te stellen en klachten of opmerkingen te maken over de 
gang van zaken. In het geval van de schriftelijke afhandeling zou dat niet mogelijk 
zijn. Een unitsecretaris licht dit toe:
‘Het is goed om met de jongeren over het delict te praten, zodat ze begrijpen 
waarom ze straf krijgen en wat ze verkeerd hebben gedaan. Dat is misschien bij een 
diefstal van een tandenborstel niet zo lastig uit te leggen, maar als het gaat om 
verduistering of heling dan wordt het al wat gecompliceerder. Ook zitten ouders en 
verdachten soms nog wel met vragen, klachten of opmerkingen over het politieop-
treden. Zij kunnen deze eigenlijk nergens kwijt, maar wel tijdens een zitting op de 
ketenunit. Ik denk dat met name het geven van duidelijkheid tijdens de zitting een 
echt winstpunt is.’
 De aanwezigheid van zowel de jongere als ouders op de zitting zou een pedago-
gische meerwaarde hebben. Tijdens de zitting worden de jongeren, en in mindere 
mate hun ouders of familieleden, aangesproken op hun verantwoordelijkheden. De 
ouders horen hoe de maatschappij reageert op het gedrag van hun kind. Ouders 
kunnen hier in hun opvoeding rekening mee houden. 
 De aanwezigheid van de verschillende partijen en instanties op de zitting maakt 
een warme overdracht van de jongere tussen de instanties mogelijk, waardoor de 
taakstraf snel van start kan gaan. Afspraken over het vervolgtraject worden in het 
bijzijn van alle partijen gemaakt, zodat hier geen onduidelijkheid over kan bestaan. 
Ook de jongeren en familieleden vinden dit nuttig.
De familieleden van de jongeren zien de strenge en serieuze toon van de unitsecre-
taris en de indruk die de zitting maakt als werkzame mechanismen: 
‘Het gaat vooral om de manier van aanspreken. Je zag dat ze een professional was 
en dit vaker had gedaan. Het is goed dat het op deze manier wordt gedaan.’ 
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Ze zijn ook te spreken over het feit dat hun kind een taakstraf heeft gekregen in 
plaats van een boete of een gevangenisstraf. Een taakstraf is in hun ogen leerzamer 
en een gevangenisstraf zou een averechts effect hebben. Alleen de broer van een 
verdachte vindt dat zijn broer wel erg zwaar wordt gestraft met een taakstraf voor 
het bedreigen van een politicus.
 De vraag welk aspect van de Taakstrafzitting nou helpt om op het rechte pad te 
blijven, vinden de jongeren moeilijk te beantwoorden. Een jongen geeft in dit 
verband aan dat hij van zijn advocaat al had gehoord hoeveel uur taakstraf hij zou 
krijgen en dat de zitting in zijn ogen dan ook niet veel toegevoegde waarde had. 
Een andere jongen was zeer onder de indruk van de strengheid van de unitsecreta-
ris. Hij vindt het goed dat hij op de zitting gelijk kon kennismaken met de coördina-
tor taakstraffen en duidelijkheid kreeg over de taakstraf. 
 Ook een unitsecretaris noemt de indruk die de zitting maakt als belangrijk 
element: 
‘Het komt toch vrij offi cieel over. Er zit een aantal onbekende mensen tegenover 
ze, en op het politiebureau, dat is natuurlijk ook een drempel. En ze worden af en 
toe toch wel even stevig aan de tand gevoeld.’ 

Knelpunten in opzet en uitvoering
Het komt regelmatig voor dat een jongere en ouders niet op een zitting verschij-
nen. In principe worden ze dan opnieuw uitgenodigd. Als de ouders of een ander 
gezinslid van jongeren van 16 of 17 jaar niet aanwezig zijn, wordt in sommige 
gevallen ervoor gekozen de zitting toch door te laten gaan. 
 Voor de Taakstrafzitting worden twee uitnodigingsbrieven verstuurd, één aan de 
verdachte en één aan de ouders of verzorgers. Die eerste uitnodiging met daarin de 
zittingsdatum en uitleg wordt via de post verstuurd. Als de jongere en de ouder(s) 
of het gezinslid vervolgens niet komen opdagen, volgt er nog een brief met een 
nieuwe zittingsdatum die door een agent aan de deur wordt uitgereikt. De ervaring 
leert dat als de brief door de politie wordt overhandigd, de jongere en de ouders of 
het gezinslid meestal wel verschijnen.
 Eén van de uitgangspunten van de interventie, dat de ouders worden aangespro-
ken en verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van hun kinderen, levert 
binnen het OM nog wel eens frictie op. Sommige medewerkers van het OM vinden 
het niet bij hun taak horen om ouders direct op hun verantwoordelijkheden te 
wijzen. In de praktijk wordt er ook genoegen mee genomen als een oudere broer of 
zus op de Taakstrafzitting verschijnt in plaats van een ouder. Als maatstaf in de 
verantwoording van het project aan de gemeente wordt ook gekozen voor ‘de 
aanwezigheid van een gezinslid’ in plaats van een ouder. Tussen de ketenunits zijn 
duidelijke verschillen te zien in de mate waarin ouders op zitting verschijnen. 
 De ruimte waarin de Taakstrafzittingen worden gehouden bij de ketenunit is 
volgens de unitsecretarissen te klein: 
‘Je moet je voorstellen: een ruimte van twee bij twee zonder ramen, waar de 
temperatuur ‘s middag behoorlijk kan oplopen. Dat is niet altijd even ideaal. En al 
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helemaal niet als je daar zit met een jongere waarvan ouders, zus, tante en 
advocaat meekomen.’ 
Vergeleken met de Rechtbank zou het niet een imponerende plek zijn om te 
moeten komen.
 De jongeren lijken vooral van de serieuze toon van de unitsecretaris onder de 
indruk te zijn en niet zo zeer van het politiebureau waar de zitting plaatsvindt. 
Twee van de geïnterviewde volwassenen vinden het wel vervelend dat ze voor de 
Taakstrafzitting naar het politiebureau moesten komen: 
‘Je voelt je een beetje behandeld als een crimineel. Ik snap wel dat ze je kind op 
zo’n manier willen pakken, maar als ouder voelt het niet leuk.’ En: ‘Ik vind het wel 
goed dat het georganiseerd wordt, maar alleen niet dat het op het politiebureau is. 
Je moet hier wachten met misschien wel allemaal criminelen naast je. Ik denk dat 
dit niet goed is. Ze zouden het beter op een andere locatie kunnen houden.’ 
 Een unitsecretaris zegt hierover dat de jongeren en familieleden bewust uit hun 
‘comfortzone’ worden gehaald door ze naar het politiebureau te laten komen, maar 
dat dit op de Rechtbank nog meer het geval is. Het betreft wel een politiebureau in 
hun eigen buurt en een zitting in een klein kamertje.
 Vanuit het OM wordt ook aangegeven dat de ruimte niet goed is beveiligd. De 
jongeren en ouders hoeven niet door een detectiepoortje en worden niet gefouil-
leerd voordat ze tegenover de medewerkers van OM en RvdK gaan zitten. De 
verhuizing naar het veiligheidshuis brengt hier wellicht verbetering in. 
 Een unitsecretaris geeft over de procedure verder aan dat het beter zou zijn als 
iemand anders dan de unitsecretaris de jongere en ouders ophaalt, zodat iedereen 
al zit bij aanvang en de start minder rommelig is. 

Over de Taakstrafzitting wordt vanuit het OM aangegeven dat een half uur per 
zitting soms te kort is, als er uitgebreid wordt ingegaan op achtergronden van het 
feit of de situatie thuis. 
Een advocaat vindt dat er op de zitting te weinig ruimte is om te discussiëren over 
de duur van de taakstraf. De keuze is volgens hem akkoord gaan of niet. Bij de 
kinderrechter zou hij als advocaat meer ruimte hebben om bijvoorbeeld voor een 
deels voorwaardelijke taakstraf te pleiten. Bij de Taakstrafzitting ontbreekt die 
mogelijkheid: 
‘Ik heb het idee dat er bij de kinderrechter meer ruimte is voor de persoon van de 
dader en voor de omstandigheden. Hier wordt daar nauwelijks rekening mee 
gehouden. De medewerkers kijken puur naar de richtlijnen.’
 Een medewerker van het OM geeft aan dat in het voortraject wel degelijk 
rekening wordt gehouden met de persoon en dat af en toe ook wordt afgeweken 
van de richtlijnen vanwege de persoon van de dader of bepaalde omstandigheden. 
Mede met het oog op de ruimte voor onderhandeling is er recent wel een wijziging 
doorgevoerd in de procedure. Vanaf begin 2011 wordt de omvang van de taakstraf 
niet meer vooraf gemeld aan de advocaat. De jongere en diens advocaat krijgen pas 
op de zitting het aanbod te horen; het aanbod wordt ter discussie gesteld, de 
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advocaat en de jongere kunnen overleggen en vervolgens wordt het uiteindelijke 
aanbod op de zitting bepaald. De omvang van de aangeboden taakstraf wordt 
vooraf wel door de unitsecretaris en de Offi cier van Justitie besproken. Het vooraf 
melden van de omvang van het aanbod aan de advocaat (zoals tot voor kort 
gebruikelijk) kan er volgens het OM toe leiden dat de jongere in overleg met de 
advocaat vooraf besluit om de taakstraf te accepteren en dan zonder advocaat naar 
de zitting komt.
 Medewerkers van Bureau Jeugdzorg die de jongere bijvoorbeeld in het kader 
van de maatregel Hulp en Steun gaan begeleiden, zijn niet altijd bij de zitting 
aanwezig, terwijl tijdens de zitting de eerste contacten kunnen worden gelegd met 
de jongere en ouders. Het komt ook voor dat de aanwezige vertegenwoordiger niet 
degene is die de jongere gaat begeleiden. In het kader van warme overdracht wordt 
aanwezigheid wel wenselijk geacht.
 De Taakstrafzittingen worden positief beoordeeld door zowel de betrokken 
professionals als de jongeren en familieleden. De zitting maakt indruk op de 
jongeren en hun ouders en heeft volgens de professioneel betrokkenen meer 
impact op de jongere dan een brief waarin een taakstraf wordt aangeboden. 
Tijdens de zitting worden de jongeren, en in mindere mate hun ouders of familiele-
den, aangesproken op het gedrag van de jongere en hun verantwoordelijkheden.
 De aanwezigheid van de verschillende partijen en instanties op de zitting maakt 
een warme overdracht van de jongere tussen de instanties mogelijk, waardoor de 
taakstraf snel van start kan gaan en de doorlooptijden verkort worden. Voor 
Marokkaanse jongeren en hun ouders worden er, behalve het inzetten van een tolk 
als de noodzaak hiertoe vooraf bekend is - wat niet altijd het geval is - binnen de 
interventie geen specifi eke aanpassingen gedaan. 

Evaluatie Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing; het Service-4.4 
punt 

Bereik Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing
Sinds de start van het traject in 2007 is in het kader van de Donnergelden beoogd 
om jaarlijks vanuit het Servicepunt 45 Marokkaans- Nederlandse jongeren te 
begeleiden tussen voorgeleiding en schorsing en de begeleidingsperiode te gebrui-
ken om een passend plan van aanpak voor de jongeren op te stellen. Het is de 
bedoeling dat 70% van de jongeren niet binnen een jaar na afronding van de hulp 
recidiveert. Hieronder worden het bereik en de realisatie van 2007 tot en met de 
eerste helft van 2010 weergegeven op basis van de gegevens die BJAA heeft 
gerapporteerd aan de gemeente.18

18 Voor alle projecten in het kader van de Donnergelden geldt dat er wordt gewerkt met 
outputsturing: enkel de daadwerkelijke realisatie wordt gefi nancierd.
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In 2007 zijn 41 Marokkaans-Nederlandse jongeren begeleid vanuit het Servicepunt. 
Van 18 van deze jongeren is bekend dat zij het gehele jaar het traject hebben 
gevolgd. Van deze jongeren heeft, voor zover bekend was, één jongere voor begin 
2008 opnieuw een delict gepleegd. 
 In 2008 zijn 33 Marokkaans- Nederlandse jongeren begeleid vanuit het Service-
punt. Voor deze jongeren is een plan van aanpak geschreven. Bij alle jongeren die 
na de voorgeleiding door het Servicepunt begeleid zijn en die in aanmerking 
kwamen voor het Schakelprogramma, is door de medewerkers van het Servicepunt 
een risicotaxatie-instrument afgenomen. Bij negentig procent van de jongeren was 
het eerste contact face-to-face. Van de jongeren heeft 80% het gehele traject 
begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing van het Servicepunt doorlopen. De 
andere 20% is uitgevallen, omdat zij hun afspraken niet zijn nagekomen of opnieuw 
een delict hebben gepleegd. Van de jongeren die zijn ingestroomd tot eind decem-
ber 2008, wordt 88% op dit moment nog begeleid of is inmiddels uitgestroomd. 
In 2009 zijn 25 Marokkaanse jongeren met een traject gestart. Vijf jongeren zijn 
direct bij hun voorgeleiding geschorst. Voor 16 jongeren is een plan van aanpak 
geschreven. Bij de overige jongeren is een ‘laathulptraject’ van de Raad voor de 
Kinderbescherming ingezet, waardoor het Servicepunt op dat moment geen plan 
van aanpak hoefde te schrijven. Zes jongeren werden op de voorgeleiding of voor 
de eerste Raadkamer geschorst. Eén jongere is vrijgesproken. Van de 22 jongeren 
die geschorst werden en hulp kregen van een medewerker van het Servicepunt, zijn 
20 jongeren (91 %) op hun eerste afspraak met de medewerker verschenen. 
 In 2009 is een recidivemeting conform de WODC-systematiek uitgevoerd op basis 
van gegevens van het OM. Van alle jongeren die zijn ingestroomd vanaf 1 januari 
2007 tot en met 31 december 2008 is 57% binnen twee jaar niet gerecidiveerd.  
 In de eerste helft van 2010 zijn 33 Marokkaanse jongeren ingestroomd. Bij al 
deze jongeren is een risicotaxatie-instrument afgenomen. Het plan van aanpak was 
bij al deze jongeren gereed voorafgaand aan de schorsing. Zeventien jongeren 
werden bij de voorgeleiding geschorst. Van de jongeren verscheen 90% op de eerste 
afspraak met de medewerker van het Servicepunt. Van de jongeren die geschorst 
zijn, heeft 80% het hele traject doorlopen. Twintig procent is uitgevallen, omdat zij 
hun afspraken niet nakwamen of opnieuw een delict pleegden. 
 De beoogde instroom van 45 Marokkaans-Nederlandse jongeren per jaar is van 
2007 tot en met 2009 niet gehaald.19 In 2007 werd 91%, in 2008 73% en in 2009 56% 
gehaald. Het Servicepunt is afhankelijk van de instroom van jongeren in zaken. Van-
uit BJAA wordt aangegeven dat de schattingen aan het begin van het project 
waarschijnlijk aan de hoge kant zijn geweest. Daarbij komt dat de begeleiding 
vanuit het Servicepunt zich enkel richt op jongeren die nog geen begeleiding vanuit 
de jeugdreclassering of jeugdbescherming ontvangen. Recidiverende jongeren 
behoren dus niet tot de doelgroep. In 2010 wordt het aantal wellicht wel gereali-

19 Zoals eerder aangegeven is er binnen de inzet van de Donnergelden sprake van 
outputfi nanciering. Enkel de gerealiseerde trajecten zijn bekostigd.
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seerd; halverwege het jaar is al bijna driekwart (73%) van het beoogde aantal 
gerealiseerd.
 Alleen voor de eerste helft van 2010 is de totale instroom van jongeren bekend, 
namelijk 136. Dit betekent dat 24% een Marokkaans-Nederlandse achtergrond heeft.
De doelstelling dat maximaal 70% van de jongeren binnen een jaar niet recidiveert, 
lijkt te worden gehaald. Het is echter onduidelijk wat bij deze interne meting 
precies onder recidive wordt verstaan. Op de langere termijn lijkt het aantal 
jongeren dat opnieuw vervalt in crimineel gedrag groter. Uit de verantwoordings-
rapportages kan niet worden opgemaakt of de uitval en recidive onder Marokkaans-
Nederlandse jongeren afwijkt van de uitval en recidive van de overige jongeren. 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de doorverwijzing van jongeren vanuit het 
Servicepunt.

Functioneren Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing
Hieronder gaan we in op de voornaamste resultaten, knel- en verbeterpunten en 
werkzame mechanismen van de begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing 
volgens de professioneel betrokkenen en jongeren en ouders die we hebben 
geïnterviewd. Om een concreet beeld te krijgen van de werkzaamheden volgt eerst 
een verslag van een observatie bij een Raadkamerzitting.

Verloop Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing
Een eerste zitting van de Raadkamer vindt in oktober 2010 plaats. Een jongen 
afkomstig uit Saoedi-Arabië20 wordt verdacht van een gewapende overval in 
groepsverband. Voorafgaand aan de zitting bespreekt de medewerkster van het 
Servicepunt het door haar geschreven rapport met de ouders en de advocaat. De 
jongen zit op dat moment in het cellencomplex van de Rechtbank te wachten 
totdat de zitting begint. Hij heeft het rapport ontvangen in de justitiële jeugdin-
richting waar hij verblijft. Zijn ouders spreken nauwelijks Nederlands. Ze wonen pas 
enkele jaren in Nederland. Een tolk vertaalt wat de ouders zeggen tegen de 
medewerker van het Servicepunt. De tolk zal ook tijdens de zitting voor de ouders 
vertalen. De medewerkster vertelt aan de ouders wat er in het verslag staat en de 
tolk vertaalt dit. Vader en moeder vertellen dat de straffen in het land waar zij 
vandaan komen veel zwaarder zijn en dat hun zoon gestraft moet worden voor zijn 
daden. 
 Nadat de jongen is binnengebracht, wordt de zitting geopend door één van de 
drie kinderrechters. Deze geeft de Offi cier van Justitie het woord. De offi cier pleit 
voor een continuering van het voorarrest met 90 dagen gezien de ernst van het 

20 Het onderzoek richt zich in principe op Marokkaanse jongeren. Om een beter beeld te 
krijgen van de interventies zijn observaties uitgevoerd. Doordat deze interventie zich 
richt op alle jongeren die voor het eerst worden voorgeleid en van te voren niet bekend is 
welke jongeren op welk moment worden voorgeleid, hebben we tijdens de observatie bij 
deze interventie geen Marokkaanse jongeren getroffen. De betrokken medewerkers geven 
echter aan dat de werkwijze niet verschilt van de hierboven beschreven gang van zaken 
bij Marokkaanse jongeren. 
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delict (gewapende overval tankstation). De medewerkster van het Servicepunt 
krijgt hierna het woord. Zij vertelt dat ze de afgelopen tijd drie keer met de jongen 
heeft gesproken in de justitiële jeugdinrichting. Ook heeft zij met zijn ouders en 
met een vertegenwoordiger van zijn school gesproken. De ouders en de jongen zijn 
teleurgesteld over het feit dat de school niet wil meewerken aan nachtdetentie. De 
school wil de jongen wel helpen om zijn examen te kunnen doen. In een overleg is 
besloten dat een trajectconsult nodig is. Daarin moet worden besloten of een 
enkelvoudig (alleen psychologisch onderzoek) of een meervoudig (psychologisch en 
psychiatrisch onderzoek) nodig is. De jongen heeft tegen haar gezegd dat hij niet 
getraumatiseerd is door het verleden en ook zijn ouders hebben dit beaamd. Vanuit 
de school is dit wel meermalen aangegeven, maar zowel de jongen als zijn ouders 
zijn het hier niet mee eens. De medewerkster van het Servicepunt adviseert naast 
een trajectconsult om de maatregel Hulp en Steun en Criem op te leggen.
 De advocaat pleit voor nachtdetentie en Criem. De jongen kan volgens hem 
goed aangeven dat hij spijt heeft van het delict. Hij heeft al meerdere malen spijt 
betuigd. Daarnaast heeft de lokale politie schriftelijk verklaard dat het eerder 
uitzondering dan regel is dat een jongere wordt meegetrokken in de criminaliteit. 
Vanuit pedagogisch oogpunt en voor zijn ontwikkeling acht de advocaat het niet 
goed om hem nog langer in voorarrest te houden. De kinderrechter vraagt aan de 
jongen of hij nog iets wil zeggen. Hij geeft aan dat het hem spijt. Ook aan de 
ouders wordt gevraagd of zij nog iets willen zeggen. Beide ouders hebben niets toe 
te voegen. 
 De Offi cier van Justitie ziet niets in nachtdetentie. De jongens hebben het 
delict met voorbedachten rade gepleegd. Zij hebben het gepland door camera’s af 
te plakken en door ‘s middags al handelingen door te spreken en deze ’s avonds uit 
te voeren. De rechter geeft aan dat het gaat om ernstige feiten en dat gezien de 
gronden en het oriëntatiepunt kinderrechters geen nachtdetentie kan worden 
opgelegd. Het is belangrijk dat de school blijft meewerken. De rechter bepaalt dat 
de jongere opnieuw 90 dagen in voorarrest komt te zitten en dat zijn zaak tijdens 
een dagdeel in de meervoudige kamer wordt behandeld. De jongere verlaat na de 
uitspraak huilend de rechtszaal. Beide ouders kijken hun zoon bij het verlaten van 
de rechtszaal niet aan en willen na de uitspraak direct naar huis. De medewerkster 
van het Servicepunt spreekt af dat zij hen morgen belt. Normaal gesproken zou zij 
de zaak direct met de ouders nabespreken en hen uitleggen wat de uitkomst van de 
zitting precies betekent.

Evaluatie
De uitvoering van de interventie en daarbinnen de samenwerking met andere 
instanties verlopen na een gewenningsperiode momenteel soepel volgens de 
betrokkenen. Veel procedures zijn gestandaardiseerd en er zijn tussen de instanties 
korte lijnen gerealiseerd. De jongeren en ouders zijn over het algemeen tevreden 
over de begeleiding die de jongere ontvangt. Elke dag gaat een medewerker van 
het Servicepunt naar de voorgeleidingen op de Rechtbank toe. Marokkaans-Neder-
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landse jongeren krijgen geen andere behandeling dan jongeren met een andere 
achtergrond. De jongeren worden in principe door dezelfde medewerker begeleid 
totdat zij worden geschorst. Dit kan betekenen dat een medewerker bij veel 
zittingen van een jongere aanwezig is. Reguliere jeugdreclasseerders gaan niet naar 
de voorgeleidingen op de Rechtbank, tenzij het een zaak betreft van een jongere 
die zij al begeleiden of waarvan zij een broer of zus begeleiden. 
De medewerkers bespreken hun zaken regelmatig met elkaar en met de werkbege-
leider en de gedragsdeskundige. 
 Het doel van interventie is om iedere jongere die voorgeleid wordt door te 
geleiden naar de meest adequate vorm van zorg, het bereik onder jongeren te 
vergroten en ze uiteindelijk minder vaak te laten recidiveren. De medewerker gaat 
direct met de jongere aan de slag en kijkt welke hulp voor de jongere het best 
passend is: 
‘We zien de jongere bij zijn voorgeleiding. Daar spreek je voor het eerst de ouders 
en advocaat. Na de voorgeleiding spreek je ouders uitgebreider en spreek je met de 
jongere over zijn of haar problemen. Daarnaast bel je de school en andere instan-
ties die belangrijke informatie kunnen geven. Het voordeel van ons werk is dat je 
snel contact hebt met de jongere en zijn of haar ouders. Zij weten ook wat ze aan 
mij hebben. Wij gaan direct aan de slag en ouders zien direct een rapport terug 
over onze bevindingen, terwijl de Raad voor de Kinderbescherming hier zes weken 
de tijd voor heeft.’
 De bevindingen worden vervolgens steeds aan de Rechtbank gerapporteerd. De 
medewerkers lichten hun plan van aanpak mondeling toe bij de rechter. Ze kunnen 
pleiten voor een specifi eke straf in het belang van de jongere. Een voorbeeld 
hiervan is nachtdetentie waardoor de jongere overdag naar school kan. Volgens de 
betrokkenen van Bureau Jeugdzorg hechten de jeugdrechters en offi cieren van 
Justitie veel waarde aan het plan van aanpak van de medewerkers van het Service-
punt. Door de werkwijze ligt er snel een plan van aanpak voor de jongere, dat voor 
elke nieuwe zitting wordt geactualiseerd. Dit is sneller dan binnen het reguliere 
traject waar vaak gewacht wordt op een rapportage door de Raad voor de Kinder-
bescherming waarvoor een termijn van zes weken is vastgesteld. 
 Om een passend plan voor de jongeren te realiseren, is het volgens de project-
leider en een medewerker van het Servicepunt belangrijk om de jongere en ouders 
informatie te geven en om hen te motiveren voor hulpverlening. Het betrekken van 
ouders vinden ze daarbij belangrijk, opdat zij weten waarom een bepaald traject 
wordt ingezet en zij hun kind kunnen steunen om zijn of haar gedrag te veranderen 
als het weer thuis is. Het informeren van ouders vindt ook plaats na elke zitting op 
de Rechtbank. Een advocaat ziet deze informatievoorziening als meerwaarde van 
de begeleiding:
‘Het is goed dat er iemand van het Servicepunt aanwezig is. Als advocaat heb je 
niet altijd voldoende tijd om je cliënten op de hoogte te stellen over de gang van 
zaken op de Rechtbank. Daarnaast heb je als advocaat of advocatenkantoor niet 
altijd genoeg tijd om een school te bellen. Het is gezien de complexiteit van het 
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strafrecht belangrijk om de jongere en ouders uit te leggen wat er feitelijk is 
besproken.’
De komst van het Servicepunt heeft gezorgd voor intensiever contact met de 
Rechtbank, het OM en de RvdK. De medewerkers van het Servicepunt hebben een 
netwerkfunctie. Zij kennen de jeugdrechters en offi cieren van Justitie en vertegen-
woordigers van de RvdK waardoor zij volgens eigen zeggen makkelijker dingen 
gedaan krijgen. Om de contacten tussen het Servicepunt en de Rechtbank te 
bevorderen, hebben de medewerkers van het Servicepunt een eigen werkkamer op 
de Rechtbank gekregen. Een medewerker geeft een voorbeeld van het voordeel van 
die korte lijnen:
‘Het voordeel van het netwerk dat ik heb opgebouwd op de Rechtbank is dat ik de 
bodes ken en ik de jongeren mag bezoeken in het cellencomplex op de Rechtbank. 
Dit is normaal gesproken niet toegestaan, maar het is een moment waarop de 
jongere kwetsbaar zijn en graag geholpen willen worden. Het biedt een goede 
ingang’. 
 Vier van de vijf geïnterviewde jongeren vinden de begeleiding nuttig. Zowel het 
uitleg krijgen als het ondersteund worden ervaren ze als positief. Ze vertellen 
hierover het volgende: 
‘Ik heb vier of vijf gesprekken gehad met mijn begeleider. Het gaat over van alles; 
school en wat wel en niet mag. Ze helpen je.’ En: ‘Ze ging gewoon dingetjes voor 
mij regelen. Afspraken maken en zo. Toen ik geen school had, had ze voor mij snel 
een school gezocht. Dat ging allemaal heel goed, echt super snel. Toen ik werd 
uitgeschreven en toen moest ik vastzitten en daarna toen ik huisarrest had gekre-
gen, hadden ze heel snel geregeld dat ik een school had gekregen.’

‘Soms zei hij dingen in de Rechtbank en hij kon goed uitleggen wat er gezegd was. 
Het contact met mijn ouders was heel goed, hij belde één keer in de week naar 
mijn moeder.’

‘Ik heb liever wel dan geen begeleiding. Mijn begeleider luisterde naar wat ik 
vertelde en stond voor mij klaar. Hij deed echt dingen voor mij.’

Eén jongen die wel tevreden was over zijn begeleiding, zegt dat hij het niet erg had 
gevonden als hij niet zou zijn begeleid omdat hij al voldoende steun kreeg van zijn 
ouders en zijn zus. Eén meisje is beduidend minder tevreden over haar begeleiding. 
Zij vindt dat de twee medewerkers die haar begeleidden niets voor haar deden, 
terwijl zij graag gezien had dat ze haar hadden geholpen met het regelen van een 
nieuwe school:
‘Het zijn hele lieve mensen, maar ze helpen je eigenlijk met niets. Ik wilde graag 
naar een andere school, maar ze konden niets voor mij regelen. Ze bieden wel een 
luisterend oor, maar meer niet. Het ging over school en mijn gedrag en wat ik 
verder wilde in de toekomst. (…) Het moest altijd om vijf uur ’s middags en dan 
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moest ik tijd vrijmaken en mijn werk afzeggen om alleen te praten. In die tijd had 
ik wel wat beters kunnen doen.’
 De begeleiding bij de Rechtbank vond ze wel heel prettig, omdat de medewer-
ker bij de zitting uitleg gaf en aan de rechter dingen over haar verduidelijkte. Al 
met al concludeert ze dat ze liever wel dan geen begeleiding heeft. 
 De geïnterviewde ouders stellen de begeleiding van hun kinderen zeer op prijs. 
Enerzijds om de inhoudelijke gesprekken die de medewerker van het Servicepunt 
met hun kind voert en het plan van aanpak dat op basis daarvan wordt opgesteld, 
anderzijds om de informatie en uitleg die zij als ouders over de zittingen krijgen. 
Ook het moment waarop ze de medewerker ontmoeten, speelt daarbij een rol: 
‘Ik was blij dat zoiets bestaat. Ik was blij dat ze met mijn kind ging praten. Is 
moeilijke situatie geweest voor mij. Is goed dat er hulp is. Ik was daar heel blij mee 
(…) Ze was heel aardig. Ze ging haar goed helpen. Ze had ook voor haar een school 
gezocht, heel snel. Daar was ik heel blij mee. Zij hebben goeie connecties. Ze 
kunnen snel helpen’, aldus een Marokkaanse moeder. 
Zij vertelt dat de medewerkster van het Servicepunt vooral goed met haar dochter 
heeft gesproken en aan haar heeft gevraagd waarom zij de delicten had gepleegd 
en wat haar toekomstverwachtingen zijn. Ze gaat ervan uit dat ze hebben gespro-
ken over haar problemen. Zelf heeft ze niet veel met de medewerkster gesproken. 
De medewerkster heeft haar uitgelegd wat hen verder te wachten stond en verteld 
dat ze er was om te helpen. 
 Een vader vindt het ook prettig dat de medewerkster steeds aanwezig was op 
de Rechtbank en uitleg gaf over wat er gebeurde:
‘Zij vertelde ons wat ze hadden gezegd tijdens de rechtszaak en heeft gesprekken 
met mijn zoon en met ons gehad, over hoe het op school ging en thuis en in de 
buurt.’
 Of de begeleiding voor verbetering vatbaar is, vinden de geïnterviewde jonge-
ren en ouders gezien hun onbekendheid met het systeem en de beschikbare 
hulpverlening moeilijk te beantwoorden.
‘Is goed zo. Ze hebben goed snel geholpen. Ik was er blij mee. Verder weet ik niet 
wat kan. Wij willen liever geen problemen. Mijn kind is nog jong. Wij zijn blij dat 
het niet ernstig was, de problemen. Nu gaat het goed. Zij gaat weer naar school, 
gelukkig. Wij willen gewoon rustig leven en geen problemen. Is goed zo’, aldus een 
moeder.

Er is bij het Servicepunt één medewerkster met een Marokkaanse achtergrond 
werkzaam. Zij heeft het idee dat haar achtergrond soms kan helpen om de Marok-
kaanse jongeren en hun ouders beter te bereiken:
‘Mijn eigen achtergrond is soms een voordeel. Dit is vooral het geval als er sprake is 
van een taalbarrière. In die gevallen krijg ik sneller contact met de jongere en de 
ouders en krijg ik zaken sneller van de grond.’ 
Een Marokkaans meisje dat door haar is begeleid en haar moeder zien haar Marok-
kaanse achtergrond duidelijk als voordeel:
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‘Ze is Marokkaans dus ik kon met haar in het Nederlands praten en ook in het 
Marokkaans. En voor mijn moeder was dat ook goed want ze kon met haar Marok-
kaans praten. Ik vind dat wel prettiger. Je kan dan in beide talen praten. Vooral 
ook prettig voor mijn ouders denk ik.’
 Bij de aanpak kan overigens altijd een tolk worden ingezet als dit nodig wordt 
geacht. Een jongen die door een mannelijke medewerker werd begeleid, denkt dat 
hij met een vrouw beter over zijn gevoelens had kunnen praten. De andere jonge-
ren en ouders zeggen geen voorkeur te hebben, als de begeleiding maar goed is. 
 Het is niet bekend of deze vorm van begeleiding tussen voorgeleiding en 
schorsing tot minder uitval of tot minder recidive leidt dan reguliere trajecten. In 
het kader van deze evaluatie is ook niet vast te stellen of de verdere begeleiding 
en/of doorverwijzing van de jongeren anders of beter verloopt. De informatievoor-
ziening over de zittingen lijkt in een behoefte te voorzien. Zowel de jongeren als 
ouders stellen de uitleg zeer op prijs. Ook zijn de meeste geïnterviewde jongeren 
en ouders tevreden over de verdere begeleiding en de zaken die door de medewer-
kers van het Servicepunt voor hen worden geregeld. 

Werkzame mechanismen
Als belangrijke werkzame mechanismen worden genoemd het directe contact met 
jongeren en ouders en het moment waarop dit plaatsvindt. De medewerker van het 
Servicepunt bereikt de jongeren en ouders op een moment dat ze kwetsbaar zijn 
en openstaan voor hulpverlening. Als een medewerker van het Servicepunt de 
jongere en ouders aanspreekt, is dat wanneer de jongere voor het eerst in zijn of 
haar leven bij de Rechtbank moet voorkomen. De jongere en ouders willen dan 
graag informatie over wat hen te wachten staat en staan meer open voor hulp en 
inmenging van buitenaf dan later in een traject.
‘Je bereikt de ouders en jongeren gelijk. Ze willen op het moment dat wij ze zien 
graag hulp ontvangen en informatie over de gang van zaken. Je hebt op dat 
moment een ingang tot hulpverlening. Het gaat vaak om een crisissituatie waarin je 
hen ziet. In de periode daarna zal je te maken hebben met meer weerstand. Vooral 
het moment waarop je ouders en jongere ziet is belangrijk’, aldus een medewerker.
Zoals hierboven te lezen is, vinden de jongeren en ouders het over het algemeen 
ook prettig dat ze worden begeleid.
 Door het directe contact kunnen de medewerkers van het Servicepunt de 
jongeren bereiken, motiveren tot hulpverlening en een ingang bieden tot hulpverle-
ning. Ze geven daarnaast informatie aan de ouders en de jongere over de gang van 
zaken binnen het strafrechtelijke proces. Dit laatste wordt door de ouders en 
jongeren gewaardeerd. 
 De persoonlijke gesprekken met de ouders worden belangrijk geacht om hen bij 
het traject van hun kind te betrekken en recidive te voorkomen. 
 Er ligt snel een plan van aanpak voor de jongere, dat voor elke nieuwe zitting 
wordt geactualiseerd. Dit is sneller dan binnen het reguliere traject, waar vaak 
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gewacht wordt op een rapportage door de Raad voor de Kinderbescherming 
waarvoor een termijn van zes weken is vastgesteld.
De netwerkfunctie van de medewerkers van het Servicepunt zorgt ervoor dat zij 
makkelijker dan voorheen zaken geregeld kunnen krijgen en dat andere instanties 
beter weten wat ze aan hen kunnen hebben. De lijnen met de Rechtbank en met de 
andere betrokken instanties zijn kort. Omdat bij het Servicepunt slechts drie 
medewerkers werken, zijn de interne lijnen ook kort en is het makkelijk om elkaar 
aan te spreken en om indien nodig zaken van elkaar over te nemen. 

Knelpunten en verbeterpunten in opzet en organisatie en in de uitvoering
Door de werkwijze is de tijdsdruk volgens de medewerkers van het Servicepunt 
hoog. Er zijn altijd deadlines te halen. Het zou goed zijn om meer tijd te hebben 
voor een zaak. Volgens de medewerkers zou dit bijvoorbeeld kunnen door het 
aantal fte uit te breiden. Het aantal rapporten dat moet worden geschreven per 
jongere is ook groot, wat de werkdruk vergroot. De medewerkers moeten voor elke 
zitting de bevindingen uit de in de tussentijd gevoerde gesprekken rapporteren, ook 
als zich weinig of geen veranderingen hebben voorgedaan in de situatie van de 
jongere.
 Er is spanning tussen de continuïteit voor de jongere en het specialisme van de 
medewerker. Soms wordt het voor het traject van een jongere nodig geacht dat een 
medewerker een jongere langer blijft begeleiden, ook nadat het traject van het 
Servicepunt is afgelopen. Als medewerkers dit doen, hebben ze echter geen tijd 
meer om op de Rechtbank aanwezig te zijn op het moment waarop jongere en 
ouders juist open staan voor hulp. 
 De medewerkers van het Servicepunt moeten in staat zijn om het door hen 
geschreven plan van aanpak helder toe te lichten voor de Rechtbank. Een mede-
werker van het Servicepunt geeft in dit verband aan dat gerichte training op dit 
vlak nuttig zou kunnen zijn:
‘Je moet je advies duidelijk kunnen overbrengen op de Rechtbank. Ik zou het wel 
belangrijk vinden om hier meer verdieping in te krijgen. Nu doe je eigenlijk 
waarvan je denkt dat het goed is.’ 
 Een knelpunt in de uitvoering van de begeleiding is de overdracht vanuit het 
Servicepunt naar de reguliere jeugdreclassering. Het duurt volgens de geïnterview-
den soms te lang voordat een zaak kan worden overgedragen. Zolang de jongeren 
vastzitten, kunnen de medewerkers de jongeren begeleiden, maar als ze vrijkomen 
is het soms lastig om direct een jeugdreclasseerder te vinden om de begeleiding 
aan over te dragen. Lange wachttijden zijn nadelig voor het traject van de jongere: 

‘Het is een keer voorgekomen dat de overdracht van mij naar een andere medewerker 
te lang duurde en de jongere in de tussentijd is gerecidiveerd. Dit hoop je natuurlijk te 
voorkomen, maar ik heb geen tijd meer om de jongere na zijn schorsing te begeleiden. 
Het enige wat ik kan doen is om de drie weken even bellen, maar dit is niet altijd 
afdoende’, aldus een medewerker.
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In een enkel geval komt het nog voor dat binnen andere organisaties mensen niet 
goed op de hoogte zijn van de werkwijze van het Servicepunt en daardoor weigeren 
om informatie te leveren. Het gaat dan vooral om medewerkers die nog maar kort 
in dienst zijn. 
 Een meer algemeen knelpunt in de uitvoering zijn de wachtlijsten bij instanties 
waarnaar wordt doorverwezen. Een medewerker illustreert de gevolgen die dit voor 
een jongere kan hebben:
‘Het komt weleens voor dat wij een hulpvorm adviseren die ook door de rechter 
wordt opgelegd, maar dat er geen plek is. De jongere moet dan heel lang is 
voorarrest zitten. Ik heb bijvoorbeeld een jongere begeleid die zes maanden in 
voorarrest moest zitten, omdat de door de rechter opgelegde hulpvorm niet 
beschikbaar was.’
 De begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing en daarbinnen de samenwer-
king met andere instanties verlopen over het algemeen soepel. Veel procedures zijn 
intussen gestandaardiseerd en er zijn tussen de instanties korte lijnen gerealiseerd. 
Het bereik is groot. De jongeren en ouders zijn over het algemeen tevreden over de 
begeleiding die de jongere ontvangt. De medewerkers van het Servicepunt bereiken 
de jongere en zijn of haar ouders op een moment dat ze kwetsbaar zijn en open-
staan voor hulpverlening. Door het directe contact kunnen de medewerkers van het 
Servicepunt de jongeren bereiken, motiveren tot hulpverlening en een ingang 
hiervoor bieden. Ze geven daarnaast informatie aan de ouders en de jongere over 
de gang van zaken in het strafrechtelijke proces. De informatievoorziening over de 
zittingen lijkt in een behoefte te voorzien. Er ligt sneller dan binnen een regulier 
traject een plan van aanpak voor de jongere, dat voor elke nieuwe zitting wordt 
geactualiseerd. Met de komst van het Servicepunt heeft BJAA intensiever contact 
met de Rechtbank, het OM en de RvdK. De medewerkers van het Servicepunt 
hebben een netwerkfunctie. Bij hun werkzaamheden ervaren de medewerkers hoge 
werkdruk. De overdracht naar de reguliere jeugdreclassering verloopt soms minder 
vlot en de wachtlijsten bij instanties waarnaar jongeren worden doorverwezen zijn 
vaak lang. Marokkaans-Nederlandse jongeren krijgen in principe geen andere 
behandeling dan jongeren met een andere achtergrond.

Intensieve Aanpak Jongvolwassenen4.5 

Bereik Intensieve Aanpak Jongvolwassenen
Met de Intensieve Aanpak jongvolwassenen (JOVO) beoogt RN te voorkomen dat 
jongvolwassen delictplegers veelplegers worden en een criminele leefwijze 
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ontwikkelen. In 2007 werd beoogd 80 Marokkaanse jongeren in een begeleidingstra-
ject te plaatsen en bij 18 trajecten gebruik te maken van elektronisch toezicht.21 

 In 2007 zijn uiteindelijk 23 trajecten gestart met Marokkaans-Nederlandse 
jongeren. Dit is 29% van het beoogde aantal. Tien van de trajecten zijn gecombi-
neerd met elektronisch toezicht, dit is 43% van de trajecten (beoogd: 23%). Tien 
van de jongeren hebben deelgenomen aan een training en/of behandeling. Dit is 
43%, terwijl 80% was beoogd. Begin 2008 hadden 15 jongeren dagbesteding in de 
vorm van werk en/ of school. Dit is 65% (beoogd 80%). Als reden voor het niet halen 
van de targets wordt aangegeven dat het meer tijd heeft gekost dan voorzien om 
de organisatie van de aanpak JOVO vorm te geven. 
 Voor 2008 is het beoogde aantal begeleidingstrajecten naar beneden bijgesteld 
tot 50, waarvan 20 trajecten in combinatie met elektronisch toezicht dienen te 
worden uitgevoerd. Er zijn dat jaar 27 trajecten gestart. Drie trajecten zijn 
gecombineerd met elektronisch toezicht (37,5% van de doelstelling). Vijf jongeren 
hebben aan training en/of behandeling deelgenomen (19%). Elf jongeren zijn 
aangemeld en moeten begin 2009 nog starten (41%), drie trajecten zijn mislukt 
(11%).
 Acht trajecten zijn begin 2009 nog niet ingevuld (29%). Van de 27 gestarte 
trajecten hadden 26 deelnemers een dagbesteding gedurende het traject (96 %). 
Zes trajecten zijn voortijdig beëindigd (26%) omdat de jongeren zich niet hielden 
aan de opgelegde voorwaarden, één traject is beëindigd omdat de jongere recidi-
veerde (4%) en één traject is positief afgerond (4%). Negentien deelnemers staan 
begin 2009 nog onder begeleiding (70%).
 Voor 2009 werd wederom beoogd 50 Marokkaans-Nederlandse jongere in 
begeleidingstrajecten binnen de intensieve aanpak te laten instromen. De bedoe-
ling was dat er bij tien trajecten sprake zou zijn van elektronisch toezicht. Het 
beoogde aantal werd dit jaar ruim gehaald: 57 trajecten zijn gestart. Het loslaten 
van het strakke criterium dat jongeren moeten behoren tot Harde Kern jongeren, 
Potentiële Jeugdige Veelplegers of deel moeten uitmaken van een Beke-groep, lijkt 
de voornaamste reden voor deze stijging. Er stroomden 30 jongeren in die niet tot 
een van deze drie doelgroepen behoorden. Tien van de 57 trajecten zijn gecombi-
neerd met elektronisch toezicht.
Bij 46 van de 57 trajecten is behandeling of een cognitieve vaardigheidstraining 
geïndiceerd en/of opgelegd (81%): 26 jongeren nemen deel aan een training en/of 
behandeling of staan daarvoor aangemeld (46 %), 20 zijn niet gestart of gestagneerd 
(35%). 
 Bij 65% van de trajecten waar het geïndiceerd en/of opgelegd was, is training of 
behandeling ook gestart of uitgevoerd. Het doel was 80%. In elf gevallen (19 %) was 
het niet geïndiceerd of niet overgenomen in het vonnis. Vijfenveertig deelnemers 

21 Voor alle projecten in het kader van de Donnergelden geldt dat er wordt gewerkt met 
outputsturing: enkel de daadwerkelijke realisatie wordt gefi nancierd.
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hebben een dagbesteding bestaande uit werk of school. Dit is 79%, terwijl de target 
80% was. 
 Van de 57 gestarte trajecten lopen 41 trajecten eind 2009 nog en 14 trajecten 
zijn voortijdig beëindigd. Negen hiervan omdat de jongeren zich niet hielden aan 
opgelegde voorwaarden (15%), zes jongeren zijn teruggevallen in crimineel gedrag 
(10%). Eén traject is gestopt omdat het uiteindelijk niet werd opgelegd door de 
rechter en één traject is positief afgerond (4%).
 Begin 2010 vermeldt RN de volgende voorlopige resultaten ten aanzien van de 
eerder gestarte trajecten. De uitval van trajecten gestart in 2007 is 64%, van 2008 
41% en van 2009 25%.
In 2007 zijn zes trajecten positief afgesloten waarvan er één jongere is gerecidi-
veerd; van de in 2008 gestarte trajecten zijn er vijf afgesloten waarvan drie 
jongeren inmiddels zijn gerecidiveerd. Beoogd was dat 60% van de jongeren positief 
zou uitstromen en 50% daarvan een jaar na afsluiting nog niet zou zijn gerecidi-
veerd.
 In 2010 werden 60 uitgevoerde trajecten binnen de aanpak JOVO beoogd. 
Zeventig procent hiervan dient, indien geïndiceerd, uitgevoerd te worden in 
combinatie met Cognitieve Vaardigheidstraining, de training terugval Preventie 
Harde Kern of een andere gedragsinterventie en vijf van de uitgevoerde trajecten 
zijn uitgevoerd in combinatie met elektronisch toezicht.
In de eerste helft van 2010 zijn 21 trajecten gestart (negen minder dan gepland), 
waarvan vier met elektronisch toezicht. Bij 16 van deze trajecten is behandeling of 
een gedragsinterventie geïndiceerd en/of opgelegd. Bij tien trajecten is dit inmid-
dels gestart of ingepland. Bij zes trajecten is dit niet het geval of is het gestag-
neerd. Bij in totaal 63% van de trajecten is dus (waar geïndiceerd) ook een behan-
deling of gedragsinterventie gestart of uitgevoerd. Hoewel de doelstelling naar 
beneden is bijgesteld (70%), is de doelstelling nog niet gehaald.

Van de gestarte trajecten in 2009 is in 58% van de gevallen waar een behandeling 
en/of training was geïndiceerd, deze ook daadwerkelijk uitgevoerd of gestart. Van 
de gestarte trajecten in 2008 en 2007 is dit respectievelijk 58% en 73%. In de jaren 
hiervoor lagen deze percentages nog hoger. Dit heeft te maken met het feit dat in 
sommige trajecten de behandeling of training na de start is afgebroken. In 4.5.2 
wordt nader ingegaan op mogelijke verklaringen hiervoor.
 Van de gestarte trajecten in 2010 heeft 62% van de jongeren dagbesteding. Dit 
percentage ligt ruim onder de doelstelling van 80%. Bij de gestarte trajecten in 
voorafgaande jaren ligt dit percentage op 88% (2007), 89% (2008) en 77% (2009). 
Het laatste jaar is een beperkte terugloop te zien ten opzichte van de voorgaande 
jaren. 
 In totaal zijn 16 trajecten positief en 41 trajecten negatief beëindigd. Dit 
betekent dat 28% positief is uitgestroomd en 72% negatief. Van de gestarte trajec-
ten in 2007 is 35% positief uitgestroomd. Bij de trajecten gestart in 2008, 2009 en 
2010 is respectievelijk 55%, 68% en 100% positief uitgestroomd of zit nog in een 
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lopend traject. RN concludeert terecht dat het erop lijkt dat zich met betrekking 
tot de uitval een positieve trend ontwikkelt.
 Van de gestarte trajecten zijn er halverwege 2010 nog geen trajecten beëin-
digd. Van de gestarte trajecten in 2007, 2008 en 2009 zijn uiteindelijk 16 trajecten 
positief afgesloten. Van de hierbij betrokken jongeren zijn er 13 niet gerecidi-
veerd.22 Dat is 81%. Drie zijn wel gerecidiveerd. Het doel was dat van de deelne-
mers die positief uitstromen 50% binnen één jaar niet zou zijn gerecidiveerd. Op dit 
moment is bij vijf van deze 13 niet gerecidiveerde jongeren het toezicht langer dan 
een jaar geleden afgerond. 
 Omdat een traject in principe twee jaar duurt, kunnen pas op langere termijn 
uitspraken gedaan worden over recidive na afronding. Het doel dat 60% van de 
jongeren een traject positief afrondt, wordt niet gehaald. De uitval is aanmerkelijk 
groter. Het doel dat van de jongeren die positief uitstromen de helft niet binnen 
een jaar recidiveert, wordt sinds 2009 gehaald.

Functioneren Intensieve Aanpak Jongvolwassen
Hieronder gaan we in op het verloop van de interventie, de voornaamste resultaten, 
werkzame mechanismen en knel- en verbeterpunten volgens de professioneel 
betrokkenen en de jongeren die we hebben geïnterviewd.

Verloop
De aparte unit voor jong volwassenen is relatief nieuw voor RN. De unit en daarbin-
nen de Intensieve Aanpak JOVO zijn volop in ontwikkeling. RN ontwikkelt het 
specialisme jongvolwassenen aan de hand van pilots, onderzoek en methodiekont-
wikkeling: 
‘We zijn steeds op zoek: wat is er anders aan jongvolwassenen? Wat heb je ervoor 
nodig? Hoort het bij het basispakket van elke reclasseringswerker of is het een 
specialisme?’, aldus een beleidsmedewerker.
 Een werkbegeleider wijst er op dat ten tijde van de Intensieve Trajectbegelei-
ding (ITB) Harde Kern, de voorganger van de JOVO aanpak, het ITB-team intensiever 
bezig was met de jongeren. Het team had een kleine caseload en richtte zich op de 
zwaardere jongvolwassen criminelen. Hoewel de uitgangspunten hetzelfde zijn 
gebleven, was de aanpak toen proactiever en deden de medewerkers meer zelf 
voor de jongeren. Nu proberen de medewerkers van de unit ook zaken uit te 
besteden. Als toezichthouder heeft een reclasseringswerker een bepaalde verant-
woordelijkheid, maar sommige taken kunnen ook goed door andere instanties 
worden uitgevoerd: 
‘Je hoeft niet altijd mee, want je kunt iemand uit de vrijwilligerszorg ook vragen 
om te begeleiden als dat nodig is. Je bent wel proactief, maar je moet ook leren 
loslaten, delegeren (…) In het begin deed je alles zelf, en probeerde je te focussen 
op de vertrouwensrelatie. Nu willen we er net zo intensief in zitten, maar ook de 

22 Dit houdt in dat er volgens het Compas-systeem van het OM geen nieuwe Amsterdamse 
strafzaken zijn gestart na het afsluiten van het toezicht.
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deskundigheid van andere instanties benutten, zodat we ons kunnen focussen op 
andere aspecten, die misschien nog belangrijker zijn.’
 Het delegeren gaat bijvoorbeeld om schuldhulpverlening regelen en het in kaart 
brengen van schulden. In het verleden waren de reclasseringswerkers geneigd om 
de schuldeisers aan te schrijven en boetes door te nemen. Het regelen van dit soort 
zaken voor de cliënt schept een band, maar kost veel tijd. Het kan ook uitbesteed 
worden aan een schuldhulpverlener. De reclasseringswerker houdt dan wel het 
overzicht en het contact.

Elektronische volgsystemen
Het aantal trajecten waarbij een elektronisch volgsysteem (EVS) werd ingezet, 
bleef aanvankelijk achter bij de verwachting, maar is inmiddels aan het aantrekken. 
Als reden voor het achterblijven bij de verwachtingen wordt aangegeven dat de 
procedure nog niet bij alle partijen goed bekend was. Het hele proces moet 
vlekkeloos verlopen wil iemand een EVS krijgen: de politie moet de jongere 
vasthouden in plaats van heenzenden, de jongere moet mee willen werken, er 
moet een thuissituatie zijn waar het kan, de OVJ moet het gunnen, de jongere 
moet schuldig worden bevonden, de reclassering moet goed adviseren en de 
rechter moet het advies willen overnemen. Vervolgens kan een jongere in hoger 
beroep gaan, waardoor het niet doorgaat.
 Er zijn dus veel voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, wil EVS lukken. Men 
verwacht wel dat het steeds vaker ingezet gaat worden. RN heeft de afgelopen 
jaren ook een aantal maatregelen genomen om het aantal trajecten met elektroni-
sche controlemiddelen te verhogen. Het ging onder meer om screenen van vroeg-
hulp en voorlichtingszaken, voorlichting aan deelnemers, rapporteurs en de 
Zittende Magistratuur.
 Het instrument EVS is in principe niet als (ped)agogisch instrument bedoeld, 
maar als locatieverbod of –gebod. In de praktijk blijkt EVS vaak ook een pedago-
gisch doel te dienen. Het wordt bijvoorbeeld bij een proefverlof van een jongere 
ingezet. 
‘Dat is heel handig, zeker in het begin van het proefverlof om ze een bandje om te 
doen, om ze zelf te leren structureren’, aldus een reclasseringswerker. 
De reclasseringswerkers zien het als een pedagogisch ondersteuningsmiddel, maar 
ook als goede mogelijkheid om een jongere te kunnen controleren:
‘Zeker als ik iemand terug op proefverlof naar het Helmondplein in Zuid-Oost stuur, 
dan krijgen ze EV. Ik heb geen controle daar, ga daar niet op bezoek. Als de situatie 
niet veilig is, ga ik er niet naar toe, dan wil ik niet dat ze me zien. Het EV is dan 
onderdeel van de controle.’

Competenties en professionalisering
De geïnterviewde uitvoerders geven aan dat ze bij het omgaan met verschillende 
doelgroepen vooral afgaan op ervaring die ze in hun werk hebben opgedaan. De 
unit is voortgekomen uit de ITB HK in Amsterdam-West. Het grootste deel van de 
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begeleide jongeren was indertijd Marokkaans. Ook is een deel van de medewerkers 
zelf van allochtone afkomst.
 De unit investeert veel in kennisontwikkeling. De zogenaamde ‘cross-eyed view’ 
die de reclasseringswerkers moeten hebben, staat in het kader van de deskundig-
heidsontwikkeling op de agenda. Het gaat hier om de competentie om van cultureel 
perspectief te kunnen switchen. Er worden sprekers uitgenodigd die onderzoek 
doen naar criminaliteit onder Marokkaanse jongeren en er wordt onderzoek gedaan 
binnen de unit, bijvoorbeeld in hoeverre de interventies toegankelijk zijn voor 
Marokkaanse jongeren. Aan omgaan met diversiteit binnen toezicht en begeleiding 
van de jongeren wordt momenteel in de praktijk weinig aandacht besteed. De 
reclasseringswerkers hebben wel een training gevolgd in omgaan met radicalisering. 
De reclasseringswerkers krijgen echter geen specifi eke trainingen in (omgaan met) 
diversiteit. 
 Er is binnen Reclassering Nederland veel oog voor professionalisering van de 
JOVO aanpak. Er is een landelijke ontwikkel- en implementatiegroep Jongvolwasse-
nen, die nagaat of het huidige instrumentarium van de reclassering voldoet voor 
een effectief toezicht voor jongvolwassen. Er is beleidsmatig veel aandacht voor 
doelgroepen zoals zedendelinquenten, daders van huiselijk geweld, eerwraak en 
licht verstandelijk gehandicapten (LVG). Bij uitrol in de uitvoeringspraktijk is er 
steeds de bovengenoemde spanning tussen generalisatie en specialisatie: behoort 
kennis over een bepaalde doelgroep tot de basisuitrusting van een reclasserings-
werker of moet een aantal reclasseringswerkers zich erin specialiseren? Ten aanzien 
van licht verstandelijk gehandicapten (LVG) is er een casuïstiekoverleg opgericht 
waarbij verschillende instanties aanwezig zijn, omdat het een groot deel van de 
populatie betreft. Daarnaast is de RISc aangepast voor deze doelgroep. Vermoedens 
van LVG worden nu vastgelegd, waardoor er ook meer zicht komt op de omvang van 
de doelgroep. 
De licht verstandelijk gehandicapten vormen een groep die bijzondere aandacht 
vereist en waar de gemiddelde reclasseringswerker volgens de geïnterviewde 
uitvoerders niet veel van af weet. Als illustratie van de te beperkte aandacht voor 
LVG wordt erop gewezen dat er voor LVG-jongeren onder toezicht een speciale 
instantie is, de William Schrikker Groep. Zodra de jongeren 18 zijn, wordt het 
onderscheid naar LVG niet meer gemaakt en komen ze allen bij RN onder toezicht. 
 De geïnterviewde Marokkaanse jongeren zijn tevreden over het toezicht en de 
begeleiding die ze krijgen binnen de JOVO-aanpak. Een jongere geeft aan dat zijn 
begeleider hem heeft geholpen met het zoeken van een kamer bij begeleid wonen 
en met een traject bij verslavingszorg. Hij is goed te spreken over de begeleiding:
‘De eerste keer botsten we niet. Het klikte vanaf het begin goed. Wekelijks hebben 
we minimaal een keer contact via de telefoon. We hebben samen naar een oplei-
ding gekeken. Ik vind dat ik hier best wel begeleiding in heb gekregen. Ook op het 
gebied van het zoeken van een huis en de contacten met justitie (…) Ik vond de 
begeleiding goed. Ik ben heel tevreden. Ik kreeg best veel vrijheid en ik heb 



109

gevonden wat ik zocht. De kamer is behoorlijk groot en ik ben er blij mee dat ik 
mijn eigen plek heb.’ 
Hij vindt dat de begeleiding motiverend werkt. 
Een andere jongen is door zijn begeleidster onder meer geholpen bij het zoeken 
van een school. Ze hebben de mogelijkheden van een werk-leerplek besproken en 
uiteindelijk heeft hij het zelf geregeld. Hij vertelt dat hij haar eens in de twee 
weken ziet. Ook hij is tevreden over de begeleiding: 
‘Ik vind de begeleiding goed. Zij helpt mij bij alles. Als ik ergens mee zit kan ik er 
met haar over praten.’ 
 De derde jongen geeft aan dat zijn begeleider hem op allerlei fronten bijstaat 
en steunt. Hij ziet zijn begeleider wekelijks. Ze praten over zijn thuissituatie, over 
school en over wat hij in de buurt buiten doet. 
‘Ik vind de begeleiding prettig. Ik kan alles tegen hem zeggen. Hij heeft mij ook 
geholpen met de Dienst Werk en Inkomen. Ik moest geopereerd worden en ik kon 
niet werken. Ik kon mijn werktraject daardoor niet afmaken. Daarnaast heeft hij 
mij geholpen met school.’
Gevraagd naar wat de reclasseringswerker voor hem doet, zegt de vierde jongen:
‘Zij zorgt ervoor dat het goed met je gaat. We praten over alles, over hoe het gaat. 
Zij heeft wat zaken geregeld. Eerst zag ik haar om de week. Nu heb ik al langere 
tijd begeleiding en zien we elkaar om de twee weken. Meestal op kantoor en een 
keer in de zoveel tijd thuis met mijn ouders erbij. (...) Ik vind het wel oké. Als ik 
het zou willen, zou ze komen. Ze staat naast je.’
 De geïnterviewde jongeren hebben geen punten van kritiek en kunnen geen 
zaken bedenken die in hun ogen voor verbetering vatbaar zijn. De begeleiding sluit 
volgens hen goed aan bij hun wensen:
‘Tot nu toe gaat het goed. Ik heb eigenlijk weinig te klagen.’ En: ‘Ik weet niet wat 
er anders moet. Ik praat vol lof over deze begeleider. Ik ben tevreden.’
De geïnterviewde jongens hebben geen van allen een begeleider met een Marok-
kaanse achtergrond. Dat vinden ze niet erg: 
‘Kom op, ik ben opgegroeid in Amsterdam! Het maakt niets uit welke achtergrond 
iemand heeft of het een Surinamer is of iemand anders. Je weet toch iedereen gaat 
hier met elkaar om, dus het maakt mij niets uit’, aldus één van hen. 
Ook maakt het drie van hen niet uit of de begeleider een man of een vrouw is: 
‘Het maakt mij niet uit of het een vrouw of man is, als ze je maar goed helpen.’ 
Eén jongen, is wel blij dat hij juist door een man wordt begeleid. Hij baseert dit op 
eerdere ervaringen met medewerksters van de jeugdreclassering: 
‘Ik denk dat het niet hetzelfde is om een vrouw te hebben. Nu gaat het best wel 
goed, terwijl ik met eerdere vrouwen van de jeugdreclassering het echt niet goed 
kon vinden. Zij hielden geen rekening met dingen en hadden strenge regels. Als ik 
een keer te laat kwam, had ik gelijk een probleem.’
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Resultaten
De geïnterviewde jongeren vinden dat het goed met hen gaat en denken dat ze niet 
zullen recidiveren. Gevraagd naar de resultaten van de begeleiding zegt een jongen 
dat zijn begeleidster ervoor zorgt dat het goed met hem gaat. Hij denkt wel dat de 
begeleiding eraan bijdraagt dat hij minder snel weer een strafbaar feit pleegt, maar 
hij weet niet waarom dit zo is. Hij heeft ervan geleerd dat het nu beter met hem 
gaat. Een andere jongen denkt dat hij door de hulp niet meer het slechte pad op 
zal gaan. Hij hangt ook al een paar maanden niet meer buiten.
 Ook de professioneel betrokkenen zijn positief over de resultaten van de 
aanpak. Al wordt erop gewezen dat het moeilijk is om jongeren een traject positief 
te laten beëindigen. De uitval is groot. Een recente evaluatie van een pilot Arbeid 
en Scholing Jongvolwassenen waaraan de Unit JOVO heeft meegedaan, onder-
schrijft dat de unit een moeilijke doelgroep heeft. Slechts 39% van de jongeren kon 
naar arbeid of scholing worden toegeleid. Veel jongeren vielen uit. Wanneer een 
traject positief wordt beëindigd, zijn de resultaten goed en vervallen veel jongeren 
niet meer in recidive. Volgens de laatste cijfers zou 81% van de jongeren na een 
positief afgerond traject niet recidiveren. De reclasseringswerkers vinden dat ze de 
jongere toekomstperspectief bieden. 
 Eind 2009 is een onderzoek afgerond naar de Intensieve Aanpak Jongvolwasse-
nen binnen de unit (Wanschers 2010). In ruim 60% van de onderzochte trajecten 
blijkt er sprake te zijn van (gedeeltelijke) verandering van leefomstandigheden 
(wonen, studie/werk, fi nanciën) en bij bijna 60% is er (gedeeltelijk) sprake van 
vermindering van het recidiverisico. Ook vindt er gedurende het traject over het 
algemeen een positieve ontwikkeling plaats ten aanzien van motivatie, openheid en 
houding.
 De jongvolwassenen van Marokkaanse afkomst zouden volgens de geïnterview-
den en de verantwoordingsrapportages van RN gemiddeld genomen een hogere kans 
op recidive hebben. 
‘Het is een heel moeilijke doelgroep. Misschien hebben we ook nog niet precies 
gevonden wat de juiste aanpak is. De JOVO-aanpak is in ontwikkeling’, aldus een 
beleidsmedewerker. Als je de groep vergelijkt met leeftijdsgenoten van een andere 
afkomst, dan blijken Marokkaanse jongeren gemiddeld hoger te scoren op een 
aantal schalen van de RISc, onder andere: ‘Opleiding, werk en leren’, ‘Inkomen en 
omgaan met geld’ en ‘Denkpatronen, gedrag en vaardigheden’. 
 De intrinsieke motivatie om iets aan de eigen situatie te veranderen, zou vaak 
ontbreken. Deze motivatie is volgens betrokkenen en de literatuur wel noodzakelijk 
om trajecten positief af te kunnen ronden. Externe motivatie vanuit de voorwaar-
delijke straf die een jongere krijgt opgelegd, is niet voldoende om een behandeling 
of training goed af te ronden. Hiervoor moet de jongere ook intrinsiek gemotiveerd 
zijn. Het zou regelmatig voorkomen dat een behandeling door de behandelaar 
wordt gestaakt omdat de jongere wel komt, maar zich niet coöperatief opstelt. 
Inmiddels worden de reclasseringswerkers binnen de unit getraind in ‘motivational 
interviewing’, om de jongeren te motiveren voor deelname aan trajecten.
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Werkzame mechanismen
Volgens de professioneel betrokkenen is een aantal elementen cruciaal voor het 
bereiken van goede resultaten. Het gaat in de eerste plaats om de combinatie van 
controle en begeleiding. De justitiële stok achter de deur wordt van essentieel 
belang geacht in de trajecten, omdat de intrinsieke motivatie bij de groep Marok-
kaans-Nederlandse jongeren vaak zou ontbreken. Ook uit internationaal onderzoek 
naar de effectiviteit van reclasseringstoezicht (Paparozzi & Gendreau, 2005) blijkt 
dat toezicht dat is gericht op zowel controle als begeleiding, effectiever is in het 
verminderen van recidive dan toezicht dat zich richt op één van deze componen-
ten. Een beleidsmedewerker licht dit toe: 
‘Het gaat om de combinatie van begeleiding en controle. Vooral voor de Marok-
kaanse jongeren is dat belangrijk. Dat je ze kunt aanspreken als het niet goed gaat. 
Zaken als het probleem buiten jezelf leggen, de houding, problemen met autoritei-
ten, die komen bij de Marokkaanse jongeren nog prominenter naar voren.’ 
 Toeleiding naar zinvolle dagbesteding in de vorm van school of werk wordt als 
een belangrijk element gezien om de jongere toekomstperspectief te bieden en 
recidive te voorkomen. Uit het onderzoek van Wanschers (2010) komt naar voren 
dat toezicht positiever wordt afgesloten als er zinvolle dagbesteding aanwezig is, 
een training wordt ingezet of een behandeling wordt afgerond. 
Daarbij is het van groot belang dat er voorafgaand aan de training of behandeling 
gefocust wordt op het vergroten van de motivatie. De reclasseringswerkers steken 
veel tijd en energie in het motiveren van jongvolwassenen tot gedragsverandering. 
Intrinsieke motivatie om de eigen situatie te veranderen is vaak minimaal aanwezig. 
Om de motivatie te stimuleren is nu binnen de unit de methodiek ‘Motivational 
interviewing’ ingevoerd. Daar werken alle reclasseringswerkers binnen de unit mee.
 Er wordt gestreefd naar maatwerk; de kans op recidive van het delictgedrag, de 
criminogene factoren en de cognitieve mogelijkheden van de jongeren bepalen de 
intensiteit van de begeleiding, controle en (gedrags)interventies. Het bieden van 
maatwerk geschiedt op basis van diagnostiek. 
Binnen Reclassering Nederland wordt zoveel mogelijk gewerkt met erkende, 
effectieve gedragsinterventies en methodieken. 
 Uit het onderzoek van Wanschers (2010) komt naar voren dat de intensiteit van 
contact bij hoog risicozaken een positieve invloed heeft op het afronden van een 
behandeling. Meer contact biedt ook meer mogelijkheden voor het opbouwen van 
een goede samenwerkingsrelatie en voor betere controle.
 De samenwerkingsrelatie die de reclasseringswerkers opbouwen met de 
jongeren wordt als een belangrijk werkzaam bestanddeel van de interventie 
gezien. Een goede relatie is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van 
trajecten, concludeert ook Wanschers (2010). Zij stelt dat het de reclasseringwer-
kers binnen de unit goed lukt een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de 
jongeren. Uit ons onderzoek komt naar voren dat ook vanuit het perspectief van de 
geïnterviewde jongeren deze samenwerkingrelatie goed is. De geïnterviewde 
jongeren geven blijk van een goede vertrouwensrelatie met hun begeleider. Ze 
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vinden dat hun begeleider goed naar hen luistert en dat ze met alles bij hen terecht 
kunnen: 
‘Ze luistert goed naar wat je vertelt.’ ‘Ik kan met hem praten.’ ‘Ze staat naast je.’
Gevraagd naar wat nu het belangrijkste punt van de begeleiding voor hen is, weten 
de meeste jongeren geen antwoord. Eén jongen weet dit wel: 
‘Dat je alles tegen hem kunt zeggen als je ergens mee zit. Je kan naar hem toege-
gaan als er iets is.’
 De reclasseringswerkers van de unit hebben een outreachende, creatieve en 
actieve basishouding in hun werk. Dit wordt van belang geacht om de jongeren te 
bereiken en een toekomstperspectief op te bouwen. Ze zoeken de jongere op in 
zijn of haar omgeving en leggen actief contact met de ouders en het professionele 
netwerk van de jongere. De geïnterviewde uitvoerders plaatsen echter kanttekenin-
gen bij de mate waarin door de invoering van Redesign Toezicht binnen de JOVO-
aanpak outreachend gewerkt kan worden en bij de intensiteit van trajecten (zie 
hieronder).
 De elektronische volgsystemen die kunnen worden ingezet, bieden volgens RN 
ten slotte concrete handvatten voor het uitvoeren van toezicht. Ook wordt erop 
gewezen dat het vaak rust bij de jongere thuis geeft wanneer toezicht en controle 
niet (alleen) bij de ouders liggen. Dit zou binnen het gezin ruimte bieden voor een 
meer inhoudelijke relatie tussen ouders en jongere. 
 De JOVO-aanpak heeft geen elementen specifi ek voor Marokkaans-Nederlandse 
jongeren. Wel zijn sommige elementen van de aanpak voor deze doelgroep van 
belang om goede resultaten te boeken. 
‘Voor de Marokkaanse jongvolwassenen geldt dat alle belangrijke aspecten erg 
aanwezig kunnen zijn: een goeie samenwerkingsrelatie met de cliënt, het werken 
aan dagbesteding, training of behandeling en daaraan voorafgaand wordt er 
gewerkt aan motivatie en vertrouwen. Daar wordt in geïnvesteerd. Bij Marokkaanse 
jongeren is die motivatie, tot dat inzicht komen dat je het bij jezelf moet zoeken, 
extra belangrijk, het is urgenter door de ernst van de delicten’, aldus een medewer-
ker.

Knelpunten in de opzet en organisatie 
Vanuit RN wordt aangegeven dat verantwoording in het kader van de Donnergelden 
lastig is, omdat er binnen de Unit JOVO geen onderscheid wordt gemaakt naar 
etniciteit, noch naar de inhoud van een toezicht. Welke handelingen extra zijn 
verricht binnen trajecten van Marokkaans-Nederlandse jongeren, kan niet afzonder-
lijk worden verantwoord, ook omdat dit niet apart geregistreerd en gedocumen-
teerd wordt:
‘Het verantwoorden is lastig, want wij maken geen onderscheid naar Marokkaanse 
jongeren in hoe het toezicht eruitziet. Door de inhoud van de zaak zie je vanwege 
de moeilijke groep vaak wel dat er meer tijd in een toezicht gaat zitten. Maar 
welke handelingen nu extra worden verricht binnen trajecten van Marokkanen, 
kunnen wij niet afzonderlijk verantwoorden.’ 



113

De inhoud en de ernst van zaken van Marokkaans-Nederlandse jongeren kunnen 
extra aandacht rechtvaardigen, maar het druist in tegen de persoonsgerichte 
werkwijze van de unit en RN. De Donnergelden bieden de unit ruimte voor kennis-
ontwikkeling en extra werkbegeleiding. Het toezicht op Marokkaanse jongeren zou 
ook doorgang vinden zonder de extra middelen. Een complicerende factor hierbij is 
de invoering van Redesign Toezicht binnen RN. De intensiteit van een traject wordt 
sinds 1 januari 2010, sinds de invoering van Redesign Toezicht, bepaald door het 
toezichtsniveau van de jongere op basis van RISc. Een beleidsmedewerker geeft aan 
dat het nog steeds niet duidelijk is hoe de niveau-indeling binnen Redesign Toezicht 
zich verhoudt tot de JOVO-aanpak. Reclasseringswerkers geven aan dat de invoe-
ring van Redesign Toezicht negatieve gevolgen heeft gehad voor de begeleiding van 
de jongeren: 
‘Het registratiesysteem werkt heel beknottend. Als je je niet aan de voorgeschre-
ven tijden houdt, word je op je vingers getikt door de werkbegeleiders, die kijken 
de caseload door en wat je doet. Het systeem vertelt ons wanneer wij iemand 
moeten zien, dat is heel vervelend.’
 De tijd per jongere wordt volgens de geïnterviewde reclasseringswerkers 
bepaald door het risiconiveau en niet door de begeleidingstijd die de jongere in 
kwestie nodig heeft. Het risico op recidive hoeft volgens hen maar weinig te zeggen 
over de begeleiding die een jongere nodig heeft. De ene jongere heeft veel meer 
begeleiding nodig dan de andere, ongeacht het risiconiveau. De begeleiding van een 
licht verstandelijk gehandicapte jongere kost - ongeacht het risiconiveau - bijvoor-
beeld vaak veel meer tijd. Het werken met inschaling op risiconiveaus maakt de 
werkwijze volgens de reclasseringswerkers minder persoonsgericht en dat maakt 
dat je voor sommige jongeren te weinig tijd hebt om hen voldoende intensief te 
begeleiden: 
‘Tijd! Tijd is een probleem, je hebt veel te weinig tijd. Soms moet je iemand heel 
intensief begeleiden, vrijwel elke dag, terwijl hij dan maar in niveau of 2 of 3 is 
ingedeeld. Je mag er dan eigenlijk veel minder tijd aan besteden. Sommige jonge-
ren zie je daardoor maar eens per drie weken. Je zou eigenlijk een veel kleinere 
caseload moeten hebben. Je hebt niet genoeg tijd om zo’n jongen bij de hand te 
nemen, terwijl dat wel het beste zou zijn.’
 Tijdgebrek kan ook gevolgen hebben voor het outreachend werken. Dit is nu 
minder vanzelfsprekend geworden volgens een reclasseringswerker:
‘Je kunt niet meer zo outreachend werken. Het is veel meer een loze term gewor-
den. Als je het heel belangrijk vindt, kun je het nog doen, maar het gaat dan van 
andere tijd af.’
 De reclasseringgswerkers geven aan dat binnen het nieuwe systeem van risiconi-
veaus de Marokkaanse jongeren vaak op een hoog risiconiveau ingeschaald worden, 
waardoor er relatief meer tijd aan een toezicht kan worden besteed. 
 Hoewel er een uitgebreid veiligheidsprotocol bestaat, vinden sommige reclasse-
ringswerkers het veiligheidsbeleid voor personeel te beperkt. Ze wijzen hierbij op 
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de beveiliging bij de deuren, kwaadwillende cliënten zouden zo maar gewapend 
binnen kunnen lopen met alle gevolgen van dien: 
‘Er staan wel detectiepoortjes maar die doen het niet. Iemand kan hier zo met een 
pistool naar binnen lopen en als ik dan slecht nieuws heb, kan dat heel fout 
afl open.’
 Ook zouden huisbezoeken door twee medewerkers moeten worden afgelegd in 
plaats van alleen, mede uit veiligheidsoverwegingen. Met z’n tweeën op huisbezoek 
gaan komt volgens de geïnterviewde medewerkers echter niet of nauwelijks voor:
‘Ik ken eigenlijk niemand die dat doet. Je gaat altijd alleen. Je geeft wel eens aan 
een collega door: ‘ik ga daar en daar heen en als ik er over drie kwartier niet ben, 
weet je dat, dan moet je bellen’ en dan moet je hopen dat ze het niet vergeten.’

Het toezicht opgelegd krijgen bij voorwaardelijk sepot voor potentieel jeugdige 
veelplegers (PJV’ers) is de afgelopen jaren niet van de grond gekomen, ondanks 
frequent overleg met het OM, de ketenunits en politie. Hoewel de partners achter 
het principe stonden ook bij lichtere zaken alvast toezicht in te zetten om verder 
afglijden te voorkomen, is het niet gelukt om het voor elkaar te krijgen en tot een 
sluitend werkproces te komen. Hierbij speelden de volgende zaken een rol: Het zou 
de cijfers van het OM negatief beïnvloeden. Het OM mag maar een beperkt aantal 
zaken seponeren - een sepot komt niet op het strafblad van de jongere - en het zou 
vrijwel niet te doen zijn de dynamische lijst van PJV’ers actueel te houden en te 
verspreiden. 
 In de praktijk is er nauwelijks sprake van instroom van 16- en 17-jarigen in de 
JOVO-aanpak. Volgens RN is de jeugdreclassering terughoudend in het doorverwij-
zen van deze jongeren naar RN. Onbekendheid met de mogelijkheden en verschil 
van inzicht over wat het beste is voor de jongeren lijken hierbij een rol te spelen. 
RN ervaart de leeftijdsgrens van 18 jaar in dit verband als te abrupt. Meer afstem-
ming tussen de jeugdreclassering en RN zou wenselijk zijn om meer persoonsgericht 
te kunnen werken en rekening te kunnen houden met de behoeften van de jonge-
ren:
‘Jeugdreclassering werkt vanuit een pedagogisch perspectief. Voor de volwassenen 
zijn wij harder; strenger. Maar bij de jongvolwassenen die nooit geleerd hebben om 
verantwoordelijkheid te dragen, moet je investeren. Dat kost extra tijd. Je moet ze 
door het proces loodsen om verantwoordelijke volwassenen te worden. Er zijn 
jongeren van onder de twintig voor wie de JOVO- aanpak niet heel geschikt is, voor 
wie de aanpak van jeugdreclassering geschikter zou zijn. En andersom: er zijn 
jongeren voor wie onze aanpak geschikter zou zijn. De elektronische volgsystemen 
die RN kan inzetten, vinden we een heel goed middel. Dat kan ook geschikt zijn 
voor jongeren’, aldus een beleidsmedewerker. 
Hoewel dit aanvankelijk wel werd verwacht, heeft het project RN en de jeugdre-
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classering niet dichter bij elkaar gebracht.23 De ervaring binnen RN is dat de 
samenwerking soms moeizaam verloopt. Op casusniveau verloopt de samenwerking 
meestal wel goed.
Met de Raad voor de Kinderbescherming, het OM en de politie is de structurele 
samenwerking wel aanmerkelijk verbeterd volgens betrokkenen.

Knelpunten in de uitvoering
In de uitvoering lopen de reclasseringswerkers aan tegen een gebrek aan voorzie-
ningen voor de jongeren binnen trajecten. Het gaat dan om voorzieningen op het 
gebied van werk en scholing, maar ook huisvesting. Bij het begeleiden van jongeren 
is het vinden van een geschikte woonvoorziening een groot knelpunt. Er zijn te 
weinig voorzieningen voor begeleid wonen. 
 De wachtlijsten zijn lang, soms zo lang dat trajecten van jongeren in de knel 
komen als plaatsing bijvoorbeeld niet meer binnen een opgelegde maatregel lukt. 
Daar komt bij dat RN in het kader van toezicht alleen gebruik mag maken van 
voorzieningen van instanties waarmee Justitie een contract heeft:
‘Dan is er een woonvoorziening beschikbaar, maar dan blijkt daar geen contract 
mee te zijn, dus dan kan het niet doorgaan’, aldus een beleidsmedewerker.
 Ook bij toeleiding naar werk lopen de uitvoerders tegen problemen aan. Het 
kost vaak veel moeite om een jongere geplaatst te krijgen, zeker nu er wordt 
bezuinigd op gesubsidieerde plaatsen. Het is moeilijk de voormalige delinquenten 
bij reguliere werknemers geplaatst te krijgen.
Een teamleider vertelt dat het frustrerend kan zijn dat zij proberen de jongeren 
bewust te maken van hun talenten, maar de jongeren lopen vervolgens vast omdat 
andere organisaties niet meewerken. Hij geeft het vinden van een geschikte 
stageplek als voorbeeld. Werkgevers nemen liever niet een jongere aan met een 
crimineel verleden. Bij Marokkaans-Nederlandse jongeren komt dat vaak hard aan; 
zij voelen zich gediscrimineerd: 
‘Je hebt ze dan gemotiveerd om een opleiding te volgen en ze kunnen het vervol-
gens niet afronden. (…) Je stimuleert dat ook zij meetellen. Op het moment dat ze 
bij een discotheek worden geweigerd omdat ze Marokkaans zijn, kom jij niet 
geloofwaardig over.’ 
 De werkwijze van schuldhulpverleningsinstanties sluit volgens de betrokkenen 
niet goed aan bij de JOVO-aanpak binnen individuele trajecten. Daarbij komt dat 
het lastig is om over schuldhulpverlening eenduidige afspraken te maken met de 
(vele) verschillende instanties.
 De Intensieve Aanpak Jongvolwassenen is relatief nieuw voor RN en nog volop in 
ontwikkeling.

23  Het aanvankelijke idee dat aan het team van reclasseringswerkers voor de JOVO-aanpak 
ook medewerkers van de Raad voor Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Amsterdam 
zouden worden toegevoegd, is niet gerealiseerd.
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De betrokken professionals zijn positief over de resultaten van de aanpak. De 
jongeren wordt een toekomstperspectief geboden. Ook de geïnterviewde jongeren 
zijn tevreden over de begeleiding die ze ontvangen. 
 Het blijkt echter moeilijk om jongeren een traject positief te laten beëindigen. 
De uitval is groot. Het betreft een lastige doelgroep die moeilijk te motiveren is. 
Wanneer een traject positief wordt beëindigd, zijn de resultaten echter goed en 
vervallen veel jongeren niet meer in recidive. 
Om goede resultaten te bereiken worden onder meer de combinatie van controle en 
begeleiding, toeleiding naar zinvolle dagbesteding, vergroting van motivatie, het 
bieden van maatwerk op basis van diagnostiek en een goede samenwerkingsrelatie 
met de jongere belangrijk gevonden.
De aanpak heeft geen elementen specifi ek voor Marokkaans-Nederlandse jongeren. 
Door de invoering van Redesign Toezicht worden er kanttekeningen geplaatst bij de 
mate waarin er intensief outreachend gewerkt kan worden.

Evaluatie Gezinsbezoeken Stichting Aanpak Overlast Amsterdam 4.6 
(SAOA)

Bereik gezinsbezoekenBij de start van het project in 2008 is beoogd om op jaarba-
sis 175 huisbezoeken voor Marokkaanse jongeren te realiseren. Vanaf 2009 is dit 
aantal bijgesteld naar 200 huisbezoeken. Hieronder tonen we het bereik in 2007, 
2008, 2009 en de eerste helft van 2010.24 

 In 2008 zijn in totaal 285 gezinnen bezocht. In totaal werden 302 gezinnen 
aangemeld. Het aantal aangemelde Marokkaanse gezinnen was 166. Hiervan zijn 
158 Marokkaanse gezinnen daadwerkelijk bezocht. De huisbezoekers zijn in alle 
gevallen binnengekomen. In een periode van drie maanden zijn per gezin minimaal 
zes huisbezoeken afgelegd. Acht gezinnen zijn niet bezocht. De redenen hiervoor 
waren onjuiste adresgegevens, onjuiste informatie, detentie van een jongere of 
onduidelijkheid rond de overlast van de jongere. In 85% van de gevallen zijn 
afspraken gemaakt die binnen drie maanden hebben geleid tot afname van de 
overlast (135). Bij 135 jongeren is sprake van een positief resultaat; de ouders en de 
jongeren hebben meegewerkt en sinds de eerste bezoeken vanuit de SAOA geen 
overlast meer veroorzaakt in de wijken. Bij 23 jongeren is sprake van een negatief 
resultaat; de ouders of de jongeren willen niet meewerken en willen niets onderte-
kenen. Maar ook van deze groep zijn na het huisbezoek heel weinig tot geen 
overlastmeldingen. Een zeer beperkt aantal jongeren wordt later opnieuw aange-
meld, omdat ze betrokken zijn geweest bij een incident. De periode tussen de 
eerste en de tweede aanmelding bedraagt in al die gevallen ten minste zes maan-
den.

24 Voor alle projecten in het kader van de Donnergelden geldt dat er wordt gewerkt met 
outputsturing: enkel de daadwerkelijke realisatie wordt gefi nancierd.
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 In 2009 zijn in totaal 336 gezinnen door de SAOA bezocht. In totaal zijn 335 
gezinnen aangemeld. Het aantal bezochte Marokkaans-Nederlandse gezinnen 
bedraagt 166. De huisbezoekers zijn in alle gevallen binnengekomen. In een periode 
van drie maanden zijn per gezin minimaal vijf huisbezoeken afgelegd. In 92% van de 
gevallen zijn afspraken gemaakt die binnen drie maanden hebben geleid tot afname 
van de overlast. Bij 151 jongeren is sprake van een positief resultaat; de ouders en 
de jongeren hebben goed meegewerkt en sinds de eerste bezoeken vanuit de SAOA 
is er geen overlast meer veroorzaakt in de wijken. Bij 15 jongeren is sprake van een 
negatief resultaat; de ouders of de jongeren willen niet meewerken en niets 
ondertekenen. Ook van deze groep zijn na het huisbezoek heel weinig tot geen 
overlastmeldingen. Een zeer beperkt aantal jongeren wordt later opnieuw aange-
meld, omdat ze betrokken zijn geweest bij een incident. De periode tussen de 
eerste en de tweede aanmelding bedraagt in al die gevallen tenminste zes maan-
den. In de stadsdelen waar de SAOA actief is, is sprake van een afname van het 
aantal jeugdgroepen, het aantal overlastgevende jongeren en het aantal actieve 
leden van een jeugdgroep. De eventuele recidive van jongeren is onbekend.
 Tot en met juni 2010 zijn in totaal 147 gezinnen bij SAOA aangemeld. Het aantal 
Marokkaanse gezinnen bedraagt 56. In totaal zijn 54 Marokkaanse gezinnen be-
zocht. De andere twee gezinnen zijn pas eind juni aangemeld en moeten nog 
bezocht worden. Het is opvallend dat het aantal aangemelde Marokkaanse jongeren 
in de eerste helft van 2010 lager is dan in dezelfde periode van 2009. Verklaringen 
hiervoor kunnen volgens SAOA enerzijds worden gevonden in de afname van de 
overlast in de stadsdelen waar SAOA werkzaam is en anderzijds wellicht in de fusie 
van stadsdelen. De stadsdelen waren daardoor sterker op de interne organisatie 
gericht, contacten moesten opnieuw tot stand komen en overlegstructuren moesten 
opnieuw vorm krijgen. De gezinsbezoekers zijn bij alle gezinnen binnengekomen. 
Eén gezin is overgedragen naar een andere instantie, namelijk 8 tot 8. Twee 
gezinnen zijn doorverwezen omdat ze niet wilden meewerken.  
 Op vier gezinnen na zijn de medewerkers overal binnengekomen. Het gaat om 
twee gezinnen die niet wilden meewerken en twee gezinnen die nog bezocht 
moeten worden. Bij 52 jongeren is er volgens de stichting sprake van een positief 
resultaat; de ouders en de jongeren hebben goed meegewerkt en sinds de eerste 
bezoeken vanuit de SAOA is er geen overlast meer veroorzaakt in de wijken. 
Gemaakte afspraken zouden goed worden nagekomen. De jongens zouden zich ook 
niet meer inlaten met ‘verkeerde’ jongeren. Bij twee jongeren wilden de ouders of 
de jongere zelf niet meewerken. Een volgens de stichting ‘zeer beperkt aantal’ 
jongeren wordt later opnieuw aangemeld, omdat ze betrokken zijn geweest bij 
incidenten. 

Functioneren Gezinsbezoeken
Hieronder gaan we in op het verloop van de interventie, de voornaamste resultaten, 
werkzame mechanismen en knel- en verbeterpunten volgens de professioneel 
betrokkenen en de jongeren en ouders die we hebben geïnterviewd. Om een beter 
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beeld te krijgen van een gezinsbezoek, beschrijven we hieronder het verloop van 
een bezoek.

Het verloop van een Gezinsbezoek
Een preventief huisbezoek25 begin november 2010 heeft als doel de ouders van een 
jongen te informeren en hen te attenderen op de risico’s die hun zoon loopt. Naast 
bewustmaking is het doel het verantwoordelijkheidsgevoel bij de ouders te stimule-
ren. De twee gezinsbezoekers zijn begin veertig en begin dertig en respectievelijk 
afkomstig uit het midden van Marokko (Arabisch sprekend) en het noorden van 
Marokko (Berbers en Arabisch sprekend).
 De gezinsbezoekers bespreken vooraf op basis van de informatie van het 
stadsdeel, de politie en straatcoaches het gezin en de aanpak. Uit het dossier blijkt 
dat het om een veertienjarige jongen uit een Marokkaans gezin gaat. De jongen is 
door de straatcoaches en de politie met een groep jongeren gesignaleerd die 
extreme overlast in de buurt veroorzaken, vooral bij een buurtcentrum. De jongere 
in kwestie behoort niet tot de ‘harde kern’ van de groep, maar tot de meelopers. 
De jongen is bekend bij de politie. Zijn naam is door andere jongens herhaaldelijk 
genoemd bij incidenten. Verder staat in het dossier dat de jongen sinds januari 
2010 bekend is bij Nieuwe Perspectieven. Zijn vader is rond de zeventig en zijn 
moeder midden veertig. 
 Om 17.30 uur bellen de gezinsbezoekers aan bij het huis. Een raam gaat open. 
De zus van de jongen vraagt wat we komen doen. De gezinsbezoekers geven aan 
dat ze graag haar ouders willen spreken en vragen of zij thuis zijn. Op dat moment 
komt een oudere zus aangelopen en wordt de deur geopend. De vader is niet thuis, 
maar de moeder wel. De moeder reageert: ‘Jullie hebben geen afspraak.’ De 
gezinsbezoekers bevestigen dat ze inderdaad geen afspraak hebben, maar zeggen 
dat ze door het stadsdeel zijn gestuurd. De moeder geeft aan dat we over een uur 
terug kunnen komen, want dan zijn zowel de vader als haar zoon er. De gezinsbe-
zoekers gaan akkoord en vertrekken.
 Een uur later bellen de gezinsbezoekers weer aan. Dit keer is de vader wel thuis 
en ze worden binnengelaten. Ze doen hun schoenen uit en gaan de huiskamer in. 
De zoon is nog niet thuis. Hij wordt door een zus opgebeld. De vader verwelkomt 
de gezinsbezoekers hartelijk in het Arabisch en start met de oudste van de twee 
bezoekers een gesprek over koetjes en kalfjes. Hij vraagt naar zijn gesteldheid alsof 
het een goede bekende is. De gezinsbezoeker complimenteert hem met zijn 
Marokkaanse gewaad. Ondertussen schuiven de andere familieleden aan: de 
moeder, een oudere getrouwde zus met twee kleine kinderen en een minderjarige 
zus. Wanneer de gezinsbezoeker het doel van het bezoek uitlegt, gaat de vader wat 

25 Een traject duurt gewoonlijk drie maanden en bestaat uit mimimaal vijf huisbezoeken. De 
gezinsbezoekers kunnen echter op basis van incidenten van overlast direct interveniëren 
in een gezin. Dit kan een eenmalig preventief bezoek zijn om de zorgen aan de ouders 
kenbaar te maken en afspraken te maken. De jongere wordt gewaarschuwd dat politie en 
straatcoaches hem of haar in het vizier hebben (zie 2.6.5).



119

ongemakkelijk zitten. Hij probeert lacherig het onderwerp af te houden: ‘Ach, je 
weet hoe kinderen tegenwoordig zijn.’ Hij geeft aan dat de buurt geen goede 
invloed heeft op de kinderen en dat het vooral de andere jongens zijn die overlast 
veroorzaken. 
 Ondertussen komt de zoon binnen en schudt iedereen de hand. Zijn moeder 
vraagt hem: ‘Waar was je?’ De jongen antwoordt geïrriteerd: ‘Gewoon hier, in het 
buurthuis.’ ‘Wat was je aan het doen?’ vraagt de oudste gezinsbezoeker in het 
Nederlands. De zoon zegt: ‘Koken’. Hierover worden grappen gemaakt. De zoon 
pakt een stoel en gaat zitten. De gezinsbezoeker informeert de zoon in het 
Nederlands: ‘Je bent – hij noemt locatie en tijdstip- gesignaleerd met een groep 
verkeerde jongens.’ De jongen reageert fel en ontkennend: ‘Waarom ik weer? Dat 
kan niet, ik kom daar niet. Ik heb daar geen tijd voor.’ Hij somt zijn tijdbesteding 
op: stage, werk en sport. ‘Wie heeft mij gezien? Ik heb geen foute vrienden.’ Vader 
zegt in het Arabisch aan dat zijn zoon rustig moet praten en dat hij maar heel goed 
moet luisteren naar wat de gezinsbezoekers te zeggen hebben. De moeder probeert 
het gedrag van haar zoon vervolgens te legitimeren: ‘Door een val in zijn jongere 
jaren heeft hij een hersenschudding opgelopen en sindsdien heeft hij last van 
opvliegendheid.’ De gezinsbezoekers blijven rustig en vullen elkaar aan: ‘De politie 
en de straatcoaches hebben je gezien met bepaalde jongeren. Jouw naam wordt 
gelinked aan een foute groep. Weet je met wie je omgaat?’ De jongen reageert 
weer fel dat zijn vrienden oké zijn, dat ze met hem mee mogen komen naar het 
buurthuis dan kunnen ze zelf zien met wie hij omgaat. Alleen de jongens die 
eromheen hangen, kent hij niet zo goed. De gezinsbezoeker zegt: ‘Je moet nooit 
met mensen staan die je niet kent. Ben je wel eens in contact gekomen met 
justitie?’ De jongen zegt geschokt: ‘Nee!’ 
‘We beschuldigen je niet,’ gaan de gezinsbezoekers verder; ‘We geven aan dat je 
naam bekend is bij de politie. Dat is een teken dat je je zorgen moet maken. We 
gaan niet naar criminele jongens, maar we zijn er om jongeren waar we ons zorgen 
om maken te waarschuwen.’ De jongen knikt en lijkt enigszins gekalmeerd. Hij 
zegt: ‘Ik ben niet boos, jullie krijgen ook maar een opdracht die jullie moeten 
uitvoeren.’ De oudste zus vraagt in het Nederlands waar de groep jongeren zich 
mee bezighoudt. De gezinsbezoekers leggen uit dat het gaat om tasjesroof en het 
uitlokken van voorbijgangers. De groep veroorzaakt extreem veel overlast in de 
buurt. 
 De gezinsbezoekers splitsen zich op. De oudste bezoeker vervolgt het gesprek 
met de vader en de jongste met de zoon. De laatste stelt een aantal vragen aan de 
jongen zoals waar hij op school zit, wat voor opleiding hij doet, in welk jaar hij zit 
en wat voor sport hij doet. Ook vraagt hij concreet naar de tijden en locaties van 
zijn activiteiten. Om een band met de jongere te creëren, zegt de gezinsbezoeker 
dat hij zelf ook jong is geweest en de jongen begrijpt. Hij gaat verder: ‘Zit je nog 
steeds bij dat buurtcentrum?’ De jongen antwoordt van niet, omdat hij stage heeft. 
De gezinsbezoeker vraagt waar de jongen nog meer is als hij geen stage loopt en 
vraagt of hij ook wel eens in de desbetreffende buurt komt. De jongen ontkent en 
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vraagt waar hij dan wordt gezien. De gezinsbezoeker noemt de twee locaties waar 
hij veel wordt gezien door de straatcoaches. De jongen bevestigt dat hij daar komt. 
De gezinsbezoeker vraagt hem vervolgens naar de begeleiding vanuit Spirit. De 
jongen antwoordt: ‘Nee man, die helpen niet, ik heb vroeger met ze te maken 
gehad. Nu niet meer.’ Zijn broer krijgt volgens hem begeleiding, hij niet.
 De gezinsbezoeker vraagt naar zijn bijbaantje. De jongen vertelt dat hij bij een 
winkel had geprobeerd te solliciteren, maar te laat was: ‘Net iets over vijven en 
toen mocht het niet meer.’ De gezinsbezoeker reageert hierop: Ik heb gehoord dat 
je wel vaker te laat bent… ook op school?26 De jongen moet dit beamen. De 
gezinsbezoeker gaat door: ‘En hoe komt dat?’ De jongen zegt: ‘Ja, de wekker ging 
niet af.’ Er wordt gelachen. Vervolgens gaat de gezinsbezoeker op serieuze toon 
verder: ‘Het gaat wel om je toekomst. Je moet wel oppassen dat je geen slechte 
naam krijgt. Je staat nu al op de lijst.’ De jongen vraagt hoe hij van de lijst af kan 
komen. De gezinsbezoeker legt uit dat dit kan door niet meer op die plekken te 
komen en niet meer met die jongens om te gaan.
De oudere gezinsbezoeker mengt zich in het gesprek en zegt tegen de vader: ‘Uw 
zoon gaat naar school en loopt stage. U moet de tijden in de gaten houden. Wij 
zullen uw zoon ook in de gaten houden.’ Vervolgens richt hij zich tot de jongen en 
legt uit dat er volgens een methode wordt gewerkt, dat als de jongen zich niet aan 
afspraken houdt, er een traject volgt van drie maanden.27 Ook geeft de huisbezoe-
ker advies hoe hij zijn gedrag kan verbeteren: als je verwacht dat je ergens 
problemen kunt krijgen, ga weg. Blijf netjes als mensen je op je gedrag aanspre-
ken. Je kent je buurt, probeer jezelf te redden. De andere gezinsbezoeker gaat 
verder: ‘Dat veel jongeren in de buurt de slechte kant op zijn gegaan, wil niet 
zeggen dat jij ook zo wordt. Elke persoon is anders.’ De oudere bezoeker benadrukt 
dat de jongere een rolmodel voor de gemeenschap moet zijn. De jongere knikt 
instemmend en vraagt of hij nu weg mag gaan. De gezinsbezoekers gaan 
akkoord, maar geven aan dat er op hem gelet zal worden. Ook de getrouwde zus 
vertrekt. 
 De gezinsbezoekers richten zich nu tot de ouders: ‘Ouders bepalen grotendeels 
het gedrag van hun kinderen.’ De ouders reageren dat ze moe zijn; hun andere zoon 
is op het slechte pad geraakt, hij is verslaafd en crimineel en de zonen uit het 
vorige huwelijk van de vader ook. Gelukkig doet deze zoon het volgens hen nog wel 
goed. De gezinsbezoekers benadrukken dat ze zich daarom juist moeten inzetten, 
voordat het ook voor deze jongen te laat is. Eén van de gezinsbezoekers vraagt: 
‘Waarom houdt u uw zoon niet in de gaten?’ De moeder reageert: ‘Als hij thuis is, 
dan heb ik hem in het vizier. Maar als hij buiten is, kan ik niet voor hem instaan. 
Dan weet ik niet wat hij doet.’ De vader geeft aan ziek te zijn en het moeilijk te 

26 Deze voorkennis had de gezinsbezoeker niet, maar geeft later aan dat hij een gok deed 
om meer informatie uit de jongen te krijgen.

27 Gebruikelijk is inmiddels dat de jongeren direct in een traject van drie maanden worden 
geplaatst.
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vinden om alles bij te benen. De dochter van 17 regelt veel voor het gezin en heeft 
een deel van de taken op zich genomen. 
 De gezinsbezoekers vertellen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om je zoon 
te controleren vanuit huis: ‘Stel hij komt binnen en je zegt wil je wat eten? En hij 
zegt: ik heb net gegeten. Vraag je dan met welk geld? Een vriend kan je wel een 
keer trakteren, maar hij blijft niet trakteren.’ De ouders knikken instemmend. In 
het gesprek tussen vader en de oudere huisbezoeker kwam naar voren dat de 
jongen en zijn neef zijn aangehouden met een gestolen scooter. Beide jongens 
beschuldigden elkaar van diefstal. De huisbezoeker kaart dit onderwerp nogmaals 
aan om aan te tonen dat ouders oplettend moeten zijn: ‘Vraag jezelf af: hoe komt 
hij aan die scooter?’ Ouders knikken wederom instemmend. Ze geven ook andere 
adviezen: ‘Let op zijn ogen, aan de ogen kun je herkennen of je zoon verslaafd is. 
En als hij rookt, zal zijn adem wellicht er naar ruiken.’ Ze geven aan dat ze willen 
voorkomen dat de vuile was van het gezin buiten wordt gehangen. Ze willen dat het 
tussen vier muren blijft. De ouders zeggen dat mocht er iets aan de hand zijn met 
hun zoon, zij dat graag willen horen en dat de huisbezoekers altijd welkom zijn. 
Het gesprek duurt inmiddels anderhalf uur. 
 De ouders vragen aan de huisbezoekers waar ze in Marokko vandaan komen en 
of ze niet een kopje thee lusten. De vader is Arabisch en heeft duidelijk een klik 
met de oudere huisbezoeker. De moeder vertelt waar ze vandaan komt en vraagt 
naar de achtergrond van de jongere medewerker. Ze is Berbers en vindt het prettig 
dat ze eindelijk eens mensen uit haar streek over de vloer krijgt. Ook zegt ze tegen 
de observant (die ook Berbers spreekt) dat als ze een keer in de buurt is, ze gerust 
mag binnenvallen. Ondertussen vertelt de vader wat hem is overkomen, waardoor 
het gezin in het hulpverleningscircuit terecht is gekomen. De ouders vertellen 
uitgebreid over een incident in de straat enkele jaren geleden. De man die de vader 
volgens hen aanviel is nooit berecht en de schade aan hun huis is nooit vergoed. 
Wel krijgt het gezin sinds het incident hulpverlening over de vloer, die volgens hen 
geen hulp biedt maar enkel problemen veroorzaakt. De ouders vertellen dat zij 
geen vertrouwen meer hebben in de Nederlandse hulpverlening. De dochter vertelt: 
‘Het leek net als of onze ouders ons niet goed verzorgden. Het waren heel persoon-
lijke vragen die we moesten beantwoorden.’ De huisbezoekers vragen of zij de 
verslagen nog heeft en of zij die mogen inzien. Dochter overhandigt het dossier. In 
het dossier staat dat de ouders door angst en medische problemen onvoldoende in 
staat zouden zijn om hun kinderen goed op te voeden en daarom ondersteuning 
dienen te krijgen. De aanleiding die in het dossier wordt gegeven voor de begelei-
ding herkennen de leden van het gezin helemaal niet. De vader geeft aan dat zijn 
dochter niet mocht tolken, maar dat er een professionele tolk werd ingehuurd. De 
tolk bleek Irakees of Tunesisch-Arabisch te spreken, waardoor er veel ruis was in de 
communicatie. Dit verklaart volgens de ouders waarom er volgens hen onwaarheden 
in het dossier staan en het gezin als ‘problematisch’ is gelabeld. Op de vraag 
waarom beide ouders toch het dossier hebben ondertekend, geven ze aan dat ze 
niet wisten wat er in stond en welke rechten zij hadden: ‘We kregen pen en papier 
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en hebben getekend.’ Met dit akkoord werd de deur naar hulpverlening open gezet. 
Zij zouden hulp krijgen van Nieuwe Perspectieven. Volgens het gezin hebben zij de 
afgelopen jaren echter niet of nauwelijks hulp ontvangen. ‘Er wordt thee gedron-
ken, maar een tegemoetkoming of ondersteuning heb ik nog niet gezien’, aldus de 
vader. 
 Het gesprek wordt weer op het gedrag van de zoon gebracht. De moeder geeft 
aan dat de zoon koppig is en soms pas om één uur ’s nachts thuiskomt. Hij zegt dan 
bij een vriend thuis op de zolder te zitten. De huisbezoekers geven het advies om 
dan te vragen naar het telefoonnummer en het adres van de ouders van de vriend, 
zodat zij hen kunnen bellen en checken of zij daar daadwerkelijk zijn. En waarom 
komt zijn vriend nooit bij hem thuis? Stel hem voor om ook hier met zijn vriend te 
zitten. Ze wijzen erop dat ze er niet altijd op moeten vertrouwen dat hun zoon de 
waarheid spreekt. Bovendien is het niet normaal voor een minderjarige om na tien 
uur nog op straat te zijn. De huisbezoekers schetsen verschillende scenario’s van 
wat er kan gebeuren als het fout zou gaan en wat de consequenties daarvan kunnen 
zijn. Ze waarschuwen dat er nu nog grenzen gesteld kunnen worden door de ouders 
om erger te voorkomen, maar dat als de jongen 18 is, zij niets meer over hem te 
zeggen hebben. Iemand van zijn leeftijd zou om tien uur thuis moeten zijn. De 
moeder zegt dat het moeilijk is om van dat van hem te vragen tijdens vakanties. De 
gezinsbezoekers geven aan dat ouders er juist zijn om grenzen te stellen: ‘Je moet 
nu alles repareren voordat de problemen groot worden.’ Hierop knikken de ouders 
instemmend en geven aan dat zij er alles aan zullen doen om hun zoon van de 
straat te halen. 
 Het huisbezoek loopt ten einde. Er worden telefoonnummers uitgewisseld en 
vervolgafspraken gemaakt. De gezinsbezoekers zullen contact opnemen als de 
jongen gesignaleerd wordt op de beruchte plekken. Ook wordt gelet op de tijden 
waarop hij nog op straat is. De ouders zullen er alles aan doen om hun zoon aan 
regels te onderwerpen. De gezinsbezoekers benadrukken dat de ogen op hen 
gericht zijn, maar dat ze er samen uit kunnen komen. Er wordt een verklaring van 
geen bezwaar getekend. De informatie uit het gesprek mag worden verstrekt aan 
het stadsdeel.
Ruim een uur na het huisbezoek is de jongen weer op de pleintjes door de straat-
coaches gesignaleerd. De gezinsbezoekers zullen in hun rapportage aan het 
stadsdeel het advies geven om over te gaan naar een driemaandentraject. 

Evaluatie
Een moeder vertelt hoe ze het begin en het verdere verloop van het traject heeft 
ervaren:
‘Toen die Marokkaanse vrouw en man van SAOA kwamen zich gingen bemoeien met 
mijn opvoeding, schreeuwde ik dat ze weg moesten gaan. Een tweede keer is het 
hen wel gelukt om binnen te komen. Ze zeiden: ‘We komen jullie helpen’. Toen liet 
ik ze toe. Nederlandse hulpverleners zijn zo beschuldigend en opleggend. Ik wilde 
die daarom niet hebben. SAOA heeft met mij gepraat over alle problemen waar ik 
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mee zat, we hebben samen geanalyseerd wat mijn gezin nodig zou hebben. Toen 
gaf SAOA aan dat ze op zoek zouden gaan naar een Marokkaanse maatschappelijke 
hulpverlening. Zodoende kreeg ik die van het stadsdeel via Altra. Mijn hoofd zat 
vol, dus ze kwamen net op tijd en ze hadden me niet overgelaten aan de Neder-
landse hulpverlening. Ze hadden ook hulpverlening voor mijn dochter geregeld. Ik 
ben erg tevreden over hun aanpak. Ze kijken naar het gezin, naar de situatie waarin 
je leeft en vandaar uit kijken ze wat je nodig hebt. Ze hebben begrip voor je. Ze 
hebben geen vooroordelen omdat je Marokkaans bent, ze zijn zelf ook Marokkaans. 
Er is veel herkenning. SAOA heeft een vertrouwde persoon ingeschakeld en het 
eigen netwerk optimaal gebruikt. Eigen connecties en dat voorgesteld bij het 
stadsdeel. Ze kijken echt naar je als persoon.’
 Een jongen is door een waarschuwingsgesprek op het goede pad gekomen. Hij 
vertelt over zijn ervaringen met het huisbezoek het volgende:
‘Ze vroegen: werk je; hoe doe je het op school, sport je, hobby’s en zo. Hij heeft 
me tips gegeven, probeer uit de handen van de politie te blijven. Ga naar school, je 
best doen je eigen geld verdienen, in plaats van te chillen op straat, besteed je tijd 
nuttig. Echt een wijze les. Ik zou het niet leuk vinden als ze me nog een keer gingen 
bezoeken. Ze luisterde ook heel goed naar mij. Ik kon gewoon alles zeggen wat ik 
wilde. Ze wilden oprecht naar mijn verhaal luisteren, zonder bij voorbaat al 
vooroordelen te hebben. Ze zeiden ook dat ze me niet beoordeelden, maar dat ze 
wisten dat andere jongens niet goed zijn. Met wie je omgaat word je besmet, snap 
je? Dus ja, ze kwamen me waarschuwen.’

Zoals in de beschrijving van het huisbezoek hierboven is te lezen, geven de gezins-
bezoekers de ouders praktische pedagogische tips. Zij hebben geen dwangmiddelen 
tot hun beschikking, maar moeten het van hun eigen overredingskracht hebben. 
Een medewerker ervaart de aanpak als ongecompliceerd: zij zeggen waar het op 
staat, op een waarschuwende maar wel tactische toon. Het uitleg geven aan ouders 
speelt hierbij een belangrijke rol. De ouders worden geconfronteerd met wat hun 
kind buiten hun gezichtsveld doet. Een gezinsbezoeker vertelt hierover:
‘Het is voornamelijk goed uitleggen: hoe ziet u het? En hebben we hetzelfde beeld? 
Sommige ouders zijn zich er wel van bewust, maar weten niet hoe ze het moeten 
aanpakken. Maar het grootste gedeelte zegt: wij hebben dat beeld niet, hij komt 
thuis, eet, drinkt en gaat weer weg, naar school. We proberen de realiteit te 
schetsen; hoe wij het zien en wat er daadwerkelijk gebeurt. Confronteren met de 
realiteit in plaats van de mooie verhalen die de jongen zelf ophangt.’ 
 Een moeder vond het fi jn dat de gezinsbezoekers concreet waren en duidelijke 
uitleg gaven:
‘Ik vind het wel prettig. Ze laten de fouten voelen. Ze vertelden dat als ze voor een 
deur staan en hard staan te praten, ze zachter moeten praten, omdat ze rekening 
moeten houden met degene die er woont. Zij kunnen de politie bellen. Het kunnen 
bijvoorbeeld oude mensen zijn die harde stemmen horen. Ik heb gezegd dat hij 
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naar het park of café moet gaan om hard te praten. Hij moet andere leuke dingen 
gaan doen. Nu zijn de ogen op hem gericht. Mijn zoon zei dat ik gelijk had.’ 
 De medewerkers wijzen erop dat Marokkaanse ouders vaak het beeld hebben 
dat een jongen van 16 al volwassen is. De verantwoordelijkheid voor zijn gedrag 
wordt dan bij hem gelegd. De medewerkers proberen die verantwoordelijkheid 
weer bij de ouders te leggen door te wijzen op het onvolwassen gedrag van hun 
kind. Ze spreken de ouders aan op wat ze in de toekomst voor hun kind willen en 
geven concrete tips om meer toezicht te houden op hun kind en overlast te 
voorkomen. Veel ouders hebben volgens een gezinsbezoeker geen idee op welke 
school hun kinderen zitten. De gezinsbezoekers wijzen dan op de mogelijkheden 
om dit uit te zoeken en adviseren eens op de school te gaan kijken.
Door de ouders en jongeren thuis te bezoeken, wordt ingespeeld op de schaamte-
cultuur. Marokkaanse ouders maken volgens de Marokkaanse gezinsbezoekers hun 
problemen niet graag kenbaar aan anderen: er is schaamte tegenover instanties, 
tegenover de buren, tegenover iedereen. De ouders vinden het volgens hen over 
het algemeen dan ook prettig dat de medewerkers bij hen thuiskomen, de proble-
men in eigen taal bespreken en oplossingen aandragen. 
 Twee van de geïnterviewde jongeren vinden het prettig dat de medewerkers 
een Marokkaanse achtergrond hebben. Zij vertellen dat de communicatie beter 
verloopt en dat dit ook geldt voor de communicatie tussen de medewerkers en hun 
ouders. Zij wijzen in dit verband beiden op de vooroordelen die Nederlanders over 
Marokkanen zouden hebben: 
‘Ik vind het prettig dat ze Marokkaans zijn in plaats van Nederlands, dan kan je 
beter communiceren. Ze praten Arabisch tegen mijn moeder. Gaat er veel relaxter 
aan toe. Een Nederlander komt meteen ter zake, maakt het nog erger dan het is, 
een Marokkaan is relaxt. De medewerkers komen binnen en zeggen ‘Salam wa 
ahlaikoem’. Je hebt meteen herkenning. Hij komt niet meteen aanvallend binnen, 
niet veroordelend, hij groette heel netjes en deed zijn schoenen uit.’ 

‘Ik ging tegenover ze zitten. We hebben met respect gepraat. Een Nederlander kent 
die gebruiken niet. Ik neem het daarom meer aan van een Marokkaan. Nu hij bij mij 
thuis is geweest, zie ik mijn fouten meer in. Een Nederlander maakt je toch alleen 
maar zwart. Hij vertelde ook dat hij een zoon had en wist hoe jongens kunnen zijn. 
Heel aangenaam. Een Nederlander is heel gesloten en vertelt niets. Hij komt, trekt 
zijn pasjes: ‘Ik ben die en die’. En dan denk ik: ‘Wie ben je en doe rustig aan’. Hij is 
in mijn huis. De medewerker is ook ouder. Ik heb respect voor hem. Tja, je zegt 
tegen hem ‘Oom’ en tegen een Nederlander Willem. Dus dat is het verschil. (...) Je 
kunt alles tegen ze zeggen, ik kan beter met ze praten, zonder dat ik me hoef te 
schamen. Misschien hebben anderen vooroordelen.’
 Een moeder geeft hetzelfde aan. Zij heeft negatieve ervaringen met Nederland-
se hulpverleners. Zij vond het fi jn om Marokkaanse medewerkers op bezoek te 
krijgen:
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‘SAOA of andere Marokkaanse hulpverleners zijn welkom, maar ik heb te veel 
negatieve ervaringen met de Nederlandse hulpverleners. Onze Marokkanen begrij-
pen ons. Ze hebben het beste met ons voor. Ze hebben medelijden met ons. 
Nederlanders willen onze kinderen afpakken. Werken ons alleen tegen. Dus ik ben 
erg tevreden over SAOA. Ze spreken je aan op je verantwoordelijkheid als ouder. 
SAOA gaf veel voorlichting over hoe groepsdenken van jongeren werkt. Dat je goed 
op je kinderen moet letten. Nu is mijn zoon uit beeld. Als ze niet duidelijk waren 
geweest, had het zo maar mis kunnen gaan. Ik ben nu zelfs bang om ze alleen te 
laten. Dus ik ga niet alleen meer op reis.’ 
Een andere moeder maakt het niet uit wat de achtergrond van de medewerkers is. 
 Eén jongen vindt de begeleiding door Marokkaanse medewerkers juist niet 
prettig, omdat de Marokkaanse gezinsbezoekers het gedrag van andere Marokkanen 
in zijn ogen veroordelen. Hij vindt het ook extra onplezierig als mensen met 
dezelfde achtergrond weten wat er bij hem thuis achter de voordeur gebeurt:
‘Op sommige gebieden maakt het het alleen maar erger. Zij hebben bijvoorbeeld 
hun eigen oordelen over onze cultuur. Dit kan af en toe leiden tot tegenstribbelen. 
Het gaat niet beter omdat hij Marokkaans is. Sommige jongeren gaan hem gelijk 
zien als verrader. Het zijn aardige kerels, je kan met ze praten. Ik zou het alleen 
liever met mijn ouders zelf regelen. Waarvoor moet hij weten wat in huis speelt? 
Dit wil je niet en zeker niet dat iemand van je eigen achtergrond dit weet.’
 Het betrekken van de ouders kan de jongere motiveren om niet meer de fout in 
te gaan. Net als de jongen hierboven zegt een andere jongen dat als hij de keuze 
had gehad, hij liever niet had gewild dat zijn ouders werden betrokken, al denkt 
deze jongen dat het ergens juist ook wel goed is. De schaamte tegenover ouders is 
groot bij de jongens:
‘Als er andere hulp was geweest waar mijn ouders niet van hadden geweten, dan 
had ik daarvoor gekozen. Maar goed, ergens is het goed om de ouders erbij te 
betrekken. Geeft je echt meer motivatie om niets fouts te doen. Die blik van mijn 
moeder zal ik echt niet meer vergeten.’

Resultaten
De gezinsbezoekers komen bij vrijwel alle gezinnen binnen en hebben daarmee een 
groot bereik onder de Marokkaanse doelgroep. Volgens de medewerkers en volgens 
de verantwoordingsrapportages neemt de overlast van het grootste deel van de 
jongens bij wie thuis een bezoek wordt gebracht drastisch af (zie 4.6.1). In de 
wijken waar SAOA werkzaam is in Amsterdam bestaan volgens de medewerkers veel 
van de voorheen overlastgevende groepen niet meer of ze worden strak gemonitord 
waardoor de overlast minder is. Dit blijkt ook uit het onderzoek van Bouscher et 
al., (2009) naar de gevolgen van de inzet van straatcoaches. Als voorbeeld wordt de 
wijk Slotervaart gegeven waar nog maar één geprioriteerde overlastgevende groep 
actief zou zijn. Vier jaar geleden waren dit er nog negen.
 Voor twee van de geïnterviewde jongeren hebben de gezinsbezoeken duidelijk 
positieve gevolgen gehad. De ene geeft aan dat het nu goed gaat met school en 
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werk. Hij wordt niet meer aangehouden door de politie en hangt minder in de 
buurt. Hij blijft vaker thuis en moet van zijn ouders voor negen uur thuis zijn, 
terwijl hij vroeger pas om elf uur thuis kwam. 
De andere jongen is door de gezinsbezoeken duidelijk tot inkeer gekomen: 
‘Ik ben nooit meer in de fout gegaan. Ik rijd niet meer op een scooter en doe niet 
meer aan samenscholing. Nu is het meer van sport of school naar huis. Ik ben echt 
veel serieuzer geworden. (...) Ik heb iets in mijn leven gezien, ze hebben me 
geholpen, ze hebben me bewust gemaakt van dat wat ik deed zinloos is, dat je je 
tijd beter kan besteden. Ze halen je van de kromme weg naar de rechte weg.’
De derde jongen is wat minder onder de indruk van de gezinsbezoeken: 
‘Ik heb alles zelf in handen. Wat hebben ze nou voor mij gedaan? We hebben alleen 
maar gesproken. Op zich doen ze het wel goed, want ze vertellen niet gelijk alles 
aan je ouders. Ze maken je niet zwart bij je ouders. De medewerker mocht mij 
graag. Ik liet hem gewoon praten. Ik denk dat de hulp niet veel zal helpen voor 
echte overlastgevende jongeren. Het waren op zich fi jne gesprekken. Vier gesprek-
ken. Maar hoe kan je iemand in die korte tijd helpen?’28

Hij zou zelf in plaats van gezinsbezoeken overlastproblemen oplossen door de 
jongeren meer zelf te laten doen met behulp van jongerenwerkers. Om te zorgen 
dat de jongeren niet op straat hangen, moeten er volgens hem meer buurthuizen 
komen en meer activiteiten voor jongeren van 14 of 15.
Een moeder vertelt dat het veel beter met haar zoon gaat en dat hij geen overlast 
meer veroorzaakt: ‘Hij gaat nu niet buiten staan schreeuwen. Hij spreekt nu vaak 
thuis af met zijn vrienden om op de playstation spelletjes te spelen en gaat af en 
toe naar het café. Het is een stuk minder met buiten rondhangen. Hij is niet meer 
met iets verkeerds bezig.’
 Hoewel de overlast zeker is afgenomen, zijn volgens een andere moeder de 
resultaten van de gezinsbezoeken op het gedrag van haar zoon en voor haarzelf en 
haar gezin niet onverdeeld positief te noemen. Het eerste bezoek was in haar ogen 
onterecht. Haar zoon is bang dat er nieuwe onverwachte huisbezoeken komen en 
durft nauwelijks meer de straat op. Ook haar man, dochters en zijzelf zijn bang 
hiervoor. Ze wil verhuizen om verdere problemen van haar zoon op straat te 
voorkomen. De gezinsbezoekers hebben haar wel geadviseerd haar zoon toch naar 
buiten te laten gaan. Zij hebben het gezin doorverwezen naar maatschappelijk 
werk.
‘Mijn zoon speelt bijna niet meer buiten. Hij is angstig geworden dat er weer 
mensen gaan komen. Kijkt veel fi lm. We zijn nu bang dat er iets zal gebeuren, dus 
mijn dochters houden hem van de straat. Ze gaan altijd samen met hem mee naar 
buiten. We zijn erg bang dat er iets gebeurt. Het is een rustige jongen, hij eet op 
tijd, het is geen probleemkind. Ze hebben in het dossier overdreven. Hij is jong, 
daarom hebben de andere jongeren hem gebruikt. Hij is nog steeds angstig zelfs als 
iemand aanbelt. Bang ook voor de politie op straat. Ik wil zelf nu weg. Ergens 

28 Een traject bestaat gewoonlijk uit vijf huisbezoeken.
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anders naar toe verhuizen. Ik ben bang dat het slecht met hem zal gaan, dat hij 
mee zal gaan lopen met andere jongens op het moment dat hij buiten komt. Hij is 
een beetje klein en niet mondig genoeg om voor zich zelf op te komen. Ik had 
voorgelegd aan de maatschappelijke werker om hem op sport te zetten. Maar mijn 
zoon blijft erg angstig dat hij weer wordt opgepakt. Maar hoe lang ga je hem 
binnen houden? Dat advies heeft SAOA ook gegeven.’
 Hoewel het huisbezoek negatieve gevolgen heeft volgens de moeder, hebben de 
gezinsbezoekers kunnen doorverwijzen naar maatschappelijk werk. De maatschap-
pelijk werker heeft in de ogen van de moeder het gezin goed geholpen.

Werkzame mechanismen
De veronderstelde werkzame mechanismen om het verminderen van overlast te 
bereiken, hangen voor een groot deel samen met de uitgangspunten van de 
methodiek die in 2.6.4 zijn beschreven. Het gaat om ‘lik op stuk’ geven: zodra er 
een melding van overlast is wordt er binnen 24 uur gehandeld. Er wordt contact 
gelegd met de ouders en de jongeren. Onder contact wordt verstaan dat de ouders 
en de jongeren onaangekondigd worden bezocht. Ouders worden direct geconfron-
teerd met het foute gedrag van hun kinderen.
 Er is altijd sprake van direct contact. Om de situatie en afspraken voor iedereen 
helder en duidelijk te krijgen, worden de gesprekken bijna altijd gevoerd met beide 
ouders en de desbetreffende jongeren. Hierdoor kunnen de gezinsbezoekers ouders 
en jongeren confronteren en tot een gemeenschappelijk verhaal komen. De 
gezinsbezoekers nemen en hebben de tijd om tijdens het huisbezoek het vertrou-
wen van het gezin te winnen. 
 Een werkzaam mechanisme is de fl exibiliteit van inzet. De gezinsbezoekers 
werken over het algemeen buiten gangbare kantoortijden. De kans om ouders thuis 
aan te treffen is dan groter. Ze hebben tijd om een vertrouwensrelatie met de 
ouders op te bouwen. 
 Een ander element dat bijdraagt aan goede resultaten is het afstemmen van de 
medewerkers op de doelgroep. Om de taalbarrière en mogelijke excuses tegen te 
gaan wordt de achtergrond van de gezinsbezoekers zo veel mogelijk op het te 
bezoeken gezin afgestemd. De gezinsbezoekers spreken zoveel mogelijk dezelfde 
taal als het gezin dat zij bezoeken. Bij Marokkaanse gezinnen bestaat het koppel 
altijd uit een Arabisch sprekende en een Berbers (dialect) sprekende gezinsbezoe-
ker. Hiermee voorkomt men onduidelijkheden in de gemaakte afspraken en zorgt 
men ervoor dat de boodschap altijd helder en duidelijk overkomt. Door de gemeen-
schappelijke culturele achtergrond is er snel aansluiting bij de leefwereld van het 
gezin. De gezinsbezoekers kunnen door een gedeeld referentiekader gedrag en 
gebruiken plaatsen en het gesprek goed op gang krijgen. Ze kunnen de juiste toon 
vinden om de ouders tegemoet te treden en in te gaan op aspecten die door een 
bezoeker met een andere achtergrond onopgemerkt zouden blijven. Het compli-
ment dat de gezinsbezoeker maakt over het Marokkaanse gewaad van de vader in 
het gezinsbezoek dat hiervoor is beschreven, is hier een voorbeeld van. 
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Met uitzondering van één jongen wordt de overeenkomende culturele achtergrond 
van de gezinsbezoekers door de jongeren en ouders gewaardeerd. In de beschrij-
ving van het huisbezoek hierboven komt duidelijk naar voren hoe de achtergrond 
van de gezinsbezoekers een positieve invloed heeft op het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie.
 De gezinsbezoekers hanteren een gezinsgerichte aanpak: ze gaan niet alleen in 
op het gedrag van de overlastgevende jongere, maar kijken ook naar het gedrag van 
de andere gezinsleden (onder andere jongere broers en zussen). Daarnaast geven 
de gezinsbezoekers de ouders pedagogisch advies en tips om het overlastgevend 
gedrag van de jongere te doen stoppen. Bij gesignaleerde problemen kunnen ze de 
zorgbehoefte van gezinnen doorgeven.
 Tot slot wordt de samenwerking tussen straatcoaches en gezinsbezoekers als 
effectief gezien. Niet alleen kan informatie van binnen en buiten het gezin worden 
uitgewisseld, ook kunnen de straatcoaches in overleg met de gezinsbezoekers 
jongeren monitoren. De straatcoach kan worden ingezet als instrument voor 
controle. De medewerkers weten zowel wat er binnen als buiten het gezin gebeurt 
en koppelen het gedrag van kind(eren) direct terug aan ouders. 

Knelpunten en verbeterpunten
De informatie-uitwisseling tussen gezinsbezoekers en straatcoaches is volgens de 
directeur van SAOA voor verbetering vatbaar. Het moet volgens hem een automa-
tisme worden dat alles wat door de gezinsbezoekers wordt geconstateerd, terug-
komt bij de straatcoaches. Door deze betere terugkoppeling zouden de straatcoa-
ches ook meer voldoening uit hun werk kunnen halen. Om deze betere interne 
informatie-uitwisseling te realiseren, worden de functies van de procesmanagers 
gewijzigd. Nu is er één procesmanager voor gezinsbezoekers en één voor straatcoa-
ches, dit wordt veranderd in twee gebiedsgebonden procesmanagers die zowel de 
(informatie van) straatcoaches als gezinsbezoekers aansturen.
 De informatie-uitwisseling in de samenwerking met externe partijen wordt als 
knelpunt ervaren. De gezinsbezoekers zijn erg afhankelijk van informatie van 
andere partijen. Het gaat om namen, adressen en achtergrondinformatie. De 
informatie die de gezinsbezoekers krijgen, is volgens de geïnterviewde medewer-
kers vaak onvoldoende of onvolledig en biedt maar beperkt inzicht in de locatie 
waar de jongen is gesignaleerd, het type jongere en het vertoonde gedrag. Ook 
over de gezinscontext of -problematiek is vaak weinig informatie voorhanden. Dit 
kan leiden tot onvoorziene situaties bij een bezoek. De staat waarin een gezin 
verkeert, is soms erger is dan in de melding staat. Het komt ook voor dat een 
gezinslid vuurwapengevaarlijk blijkt te zijn.
 De relatie met andere instanties loopt via de stadsdelen. De langere, indirecte 
route van doorverwijzing maakt de toeleiding naar steun en zorg kwetsbaar. Op dit 
moment wordt de samenwerking tussen de verschillende instanties ook niet als 
optimaal ervaren. De doorverwijzing naar en overdracht tussen instanties is volgens 
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medewerkers voor verbetering vatbaar. Geschikte trajecten zijn niet altijd beschik-
baar. Een gezinsbezoeker illustreert hoe lastig dit is: 
‘Veel gezinnen zijn al jaren uit zicht bij de hulpverlening. Je fungeert dan als 
breekijzer en hoopt op een goede afhandeling. Ze hebben hun hoop op jou geves-
tigd. Een knelpunt is dat het vervolgtraject niet altijd aanwezig is. Je hebt geen 
stok achter de deur. We zeggen heel duidelijk dat we alleen voor de overlast 
komen. Daarmee sluit je ook de deuren voor andere verwachtingen. Dat is in de 
praktijk wel lastig. Je krijgt pas achteraf een terugkoppeling waar het gezin is, 
maar vaak dwalen de gezinnen in de molen van jeugdzorg.’
 Veel jongeren die door SAOA worden bezocht, staan onder toezicht van de 
jeugdreclassering. Jeugdreclasseerders zouden echter weinig tijd hebben om de 
jongeren te controleren en om aan het bespreken van overlast met de jongere op 
korte termijn toe te komen, terwijl de medewerkers van SAOA de jongeren op 
straat zien en wel tijd hebben om erachteraan te gaan. Meer afstemming tussen de 
medewerkers van SAOA en Bureau Jeugdzorg wordt als een verbeterpunt genoemd. 
Andere instanties zouden volgens de medewerkers ook meer gebruik kunnen maken 
van de informatiepositie van de gezinsbezoekers en straatcoaches en van het 
gegeven dat zij de moeilijke doelgroepen goed kunnen bereiken. De medewerkers 
hebben het gevoel dat meer instanties hun voordeel zouden kunnen doen met hun 
expertise en hun systeemgerichte werkwijze. 

Net als bij andere interventies speelt hier dat als de aandacht vanuit de instantie 
stopt omdat het traject of een vervolgtraject is afgelopen, het met de jongere vaak 
een korte tijd goed gaat, maar na een periode van een jaar valt de jongere weer 
terug in overlastgevend gedrag, omdat hij niet voldoende basis heeft om zijn 
situatie blijvend te veranderen.
 Binnen de SAOA merkt men dat de overlast van grote groepen jongeren duidelijk 
afneemt, maar dat daar andere vormen van overlast voor in de plaats komen. De 
overlast wordt volgens hen steeds vaker veroorzaakt door kleine aantallen jongeren 
in wisselende samenstellingen en van verschillende leeftijden. De problemen met 
jongeren onder de 12 nemen toe net als overlast door softdrugs- en drankgebruik. 
Dergelijke veranderingen hebben gevolgen voor de aanpak van SAOA. Een jongere 
kan bijvoorbeeld niet meer worden aangesproken op zijn lidmaatschap van een 
groep, maar moet worden aangesproken op individuele gronden en zijn of haar 
toekomstperspectief. De nieuwe problemen vragen volgens de directeur van de 
stichting om grotere fl exibiliteit. 
 De gezinsbezoeken hebben een groot bereik onder de Marokkaanse doelgroep. 
Zodra er een melding van overlast is worden ouders binnen 24 uur onverwacht 
bezocht. Ouders worden direct geconfronteerd met het foute gedrag van hun 
kinderen. De gezinsbezoekers hanteren een gezinsgerichte aanpak. Ze geven de 
ouders advies en tips om het overlastgevend gedrag van de jongere te doen 
stoppen. Ze kunnen bij gesignaleerde problemen de zorgbehoeften doorgeven.
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De gezinsbezoekers hebben de tijd om tijdens het huisbezoek het vertrouwen van 
het gezin te winnen. Bij Marokkaanse gezinnen bestaat het koppel altijd uit een 
Arabisch sprekende en een Berbers (dialect) sprekende gezinsbezoeker, waardoor 
er snel toegang is tot de doelgroep.
 De overlast lijkt mede door de inzet van de gezinsbezoekers te zijn afgenomen. 
Samenwerking met relevante externe instanties is voor verbetering vatbaar. De 
straatcoach kan in aanvulling op de gezinsbezoeken worden ingezet als instrument 
voor controle. 

Evaluatie Aanpak OMPG4.7 

Bereik Aanpak OMPG
In 2008 zijn 77 gezinnen aangemeld waarvan 40 in begeleiding zijn genomen, 31 bij 
BJAA en negen bij de WSG. Hieronder waren 20 Marokkaanse gezinnen. De overige 
aanmeldingen kwamen niet in aanmerking voor deelname. Volgens de verantwoor-
ding van BJAA aan de gemeente werden er op 1 januari 2009 26 gezinnen begeleid 
binnen de aanpak OMPG. In dit jaar zijn 28 gezinnen ingestroomd en 12 gezinnen 
uitgestroomd. Vanaf 2010 ligt het aantal begeleide gezinnen steeds op 45.29 
Van de 57 gezinnen die begin 2010 vanaf de start in begeleiding zijn (geweest), 
heeft 58% de Marokkaanse nationaliteit. Het gaat in de meeste gevallen om grote 
gezinnen: 85% heeft meer dan vier kinderen.
 In de eerste helft van 2010 zijn tien gezinnen uitgestroomd. Aangegeven wordt 
dat bij deze gezinnen de overlast is verminderd of beëindigd en de opvoedingssitu-
atie verbeterd. De gemiddelde duur van de OMPG-aanpak voor deze gezinnen was 
16 maanden: drie gezinnen zijn binnen tien maanden uitgestroomd; vijf gezinnen 
zijn tussen de tien en 20 maanden begeleid en twee gezinnen zijn meer dan 24 
maanden begeleid.
 In het onderzoek van Burik et al. naar de aanpak OMPG (2010) is uitgebreid 
stilgestaan bij toeleiding naar zorg. In de 39 cases die de onderzoekers analyseer-
den, werden in totaal 236 zorgtrajecten nodig geacht voor gezinsleden (inclusief de 
al lopende trajecten). Reguliere jeugdreclasseringstrajecten zijn hierbij niet 
meegeteld. Het ging om gemiddeld zes zorgtrajecten per gezin. Van deze zorgtra-
jecten is één op de zes niet of maar heel kort uitgevoerd, volgens de betrokken 
gezinsmanagers omdat de cliënt niet gemotiveerd was, niet aan de toelatingscrite-
ria voldeed of omdat alsnog voor een ander traject werd gekozen. Ongeveer 40% 
van alle beoogde zorg betrof jeugdzorg, waaronder 11 plaatsingen binnen de 
gesloten jeugdzorg. Bijna 20% betrof ggz. In een kwart van de gevallen werd deze 
zorg voortijdig beëindigd. Bijna 40% van de beoogde zorg betrof andere zorgtrajec-

29 Voor alle projecten in het kader van de Donnergelden geldt dat er wordt gewerkt met 
outputsturing: enkel de daadwerkelijke realisatie wordt gefi nancierd.
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ten, zoals schuldhulpverlening of inkomensbeheer (bij ruim een kwart van de cases) 
en detentie. Bij dit laatste gaat het om acht jongeren die in totaal 14 keer in een 
JJI of PI zijn geplaatst.

Evaluatie Aanpak OMPG
De professioneel betrokkenen zijn over het algemeen heel positief over de aanpak, 
vanwege de systeemgerichte manier van werken waarbij samenwerking tussen 
instanties centraal staat. Voor de gezinnen waar de aanpak zich op richt, achten de 
geïnterviewde gezinsmanagers en leden van het Analyse Team (AT) de gezinsaanpak 
en de intensieve samenwerking tussen de betrokken instanties noodzakelijk. Een 
gezinsmanager licht dit toe: 
‘Ik ben heel enthousiast over OMPG omdat dit een manier van werken is, systeem-
gericht, die eigenlijk noodzakelijk is. Je kunt niet één kind eruit trekken. Het zijn 
kluwens van problemen binnen deze gezinnen.’ De aanpak is nog in ontwikkeling en 
zowel de procedures als de methodiek worden steeds bijgeschaafd. De aanpak 
omvat gezinsmanagement, regievoering op de trajecten in uitvoeringsoverleggen en 
escalatiemogelijkheden en afstemming binnen het AT. Hieronder gaan we in op 
deze verschillende aspecten van de aanpak.

Gezinsmanagement
De geïnterviewde jongeren en twee van de geïnterviewde ouders zijn positief over 
de begeleiding die zij krijgen in het kader van het gezinsmanagement. Ze kunnen 
de begeleiding vergelijken met (vaak vele) eerdere voogden en merken dat de 
gezinsmanager veel tijd en aandacht heeft en zaken goed en snel regelt. Het gaat 
dan om administratieve zaken, schuldhulpverlening, een nieuwe identiteitskaart, 
maar ook om plaatsing in een begeleid wonentraject, een nieuwe school regelen of 
hulp bij het komen tot een juiste diagnose voor een zoon. Het hebben van een 
vaste contactpersoon in een wirwar van instanties ervaren ze ook als prettig.
Een moeder: 
‘Het was echt een ramp totdat zij in de picture kwam. Zij was voogd nummer zes. 
Ze zit er echt bovenop. Stel, er moet een nieuwe school voor mijn zoon worden 
geregeld, dan doet ze dat, maakt ze er korte metten mee. Ik ben nu ruim vijf jaar 
alleen en heb met zo veel instanties te maken gehad. Ze hadden uitgezocht dat ik 
met 21 instanties te maken had en die werken allemaal langs elkaar heen. Ze komt 
nu zeven of acht maanden en ze heeft zo veel bereikt! (…) Ze wil er echt tijd aan 
besteden. Als de kinderen naar een instelling moeten, gaat zij erachteraan tot het 
gebeurd is. De vorige voogd zagen we heel weinig. Bij haar is dat anders. Vanaf 
maandag gaat de telefoon. Ze geeft ook meteen terugkoppeling. Ze hebben een 
keer per maand zo’n bijeenkomst met politie en zo [red: UVO] dan komt ze op 
bezoek of doet ze telefonisch verslag van wat er is besproken. Normaal weet ik dan 
niet wat er gebeurt of dan hoor ik dat een maand later, nu komt ze meteen alles 
uitleggen.’ 
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Deze ouders ervaren dat de gezinsmanager gezinsgericht in plaats van kindgericht 
werkt en waarderen dit. Alle kinderen in het gezin krijgen aandacht. Een moeder 
van tien kinderen waarvan er zes nog thuis wonen, drie begeleid wonen en één uit 
zicht is, vertelt: 
‘Die anderen zien je als een dossier, maar zo werkt dat niet met kinderen. Zij ziet 
ons echt als gezin, behandelt ons als gezin, heeft met alle kinderen contact. Ze 
besteedt echt aandacht aan elk kind. Ze weet hoe ze in elkaar zitten.’ 
 De geïnterviewde jongeren merken vooral de tijd en aandacht op die de 
gezinsmanager aan hen besteedt. Ze kunnen goed met hun gezinsmanager praten. 
Ze wijzen ook op het feit dat er veel zaken nu op korte termijn worden geregeld in 
vergelijking met de situatie met eerdere voogden.
Een Marokkaanse jongen vertelt bijvoorbeeld dat zijn gezinsmanager het volgende 
voor hem doet: 
‘Ze helpt met de problemen die ik heb. Als ik zeg maar met iets zit en ik kom er 
met mijn moeder niet uit, dan helpt het als ik haar erbij haal. Dan wordt het 
meestal op een goeie manier opgelost. Ze regelt veel voor mij. En daar heb ik wel 
wat aan. Ze komt zeg maar goed praten met ons en biedt oplossingen.’ 
Deze jongen vindt minder goed aan de begeleiding dat de gezinsmanager soms 
afspraken op het laatste moment afzegde of niet terugbelde als hij dat vroeg.
 Een Marokkaans meisje uit een gezin met twee oudere broers die veel overlast 
veroorzaken en strafbare feiten plegen, omschrijft de begeleiding als volgt: 
‘Ik heb wel eens gesprekken met haar. Dan gaan we gezellig wat drinken en vraagt 
ze ook aan mij hoe het met mij gaat. Ze besteedt aandacht aan ons allemaal. (…) 
Ze helpt vooral mijn moeder met de jongens. Als er één in de problemen is geko-
men dan kwam zij en ging ze het oplossen. Ze helpt als er door hun ineens deur-
waarders komen en ook helpt ze met het benaderen van advocaten. Ze stelt mijn 
moeder ook altijd op de hoogte. Wij vertellen meestal niet alles in detail aan onze 
moeder. We vertellen zeg maar niet altijd de waarheid. En zij vertelt gewoon 
precies waar het op staat. Zo is mijn moeder dus altijd op de hoogte. Mijn moeder 
vindt haar echt geweldig.’ 
 Eén ouder is beduidend minder tevreden. De gezinsmanager heeft volgens hem 
zijn zoon uit huis laten plaatsen en in een justitiële jeugdinrichting elders in het 
land geplaatst en zijn verblijf hier laten verlengen, terwijl dit in de ogen van de 
ouders niet nodig was. Hij vindt dat de gezinsmanager zijn zoon niet vaak genoeg 
bezoekt. Hij geeft aan dat de gezinsmanager haar werk op zich goed doet, maar 
dat er meningsverschillen zijn. Hij voelt zich niet voldoende gehoord in het traject 
en vindt dat ze ‘te veel voor Bureau Jeugdzorg’ werkt: 
‘We snappen dit gewoon niet want we hebben heel veel vooruitgang geboekt. Mijn 
vrouw en ik waren het eerst niet eens over de opvoeding maar mijn vrouw heeft 
een cursus gevolgd en nu gaat het goed. En met hem gaat het ook goed, hij krijgt 
goeie rapporten. Hij was ook geen crimineel. Hij heeft gewoon gedragsproblemen 
en dat gaat nu veel beter. (...) Zij neemt veel van ons niet aan. Zij heeft ook goeie 
dingen gedaan. Maar de laatste tijd gaat het niet zo goed, ze heeft niet genoeg 
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aandacht voor ons. (…) We zitten niet honderd procent op één lijn en dat hoeft ook 
niet altijd. Maar we voelen ons wel vaak door haar in de steek gelaten en ook wat 
denigrerend behandeld, zeg maar. Maar wij hebben ook weleens gelijk.’
Op de vraag wat er anders zou moeten aan de begeleiding of wat er beter zou 
kunnen, weten één ouder en de geïnterviewde jongeren niets te noemen, één 
ouder noemt praktische, materiële zaken: bijvoorbeeld het regelen van een 
ruimere uitkering. De ouder die ontevreden is, geeft aan iemand nodig te hebben 
die naar de mening van hem en zijn vrouw luistert, die hun situatie begrijpt en wil 
verdedigen en die met hen wil samenwerken.

De gezinsmanagers wijzen erop dat binnen de doelgroep - en vooral binnen de 
gezinnen met LVG-problematiek die door de WSG worden begeleid - ouders de 
eigen problemen en die van hun kinderen vaak niet onderkennen. Ze lijken niet 
altijd te (willen) beseffen wat voor ondersteuning ze kunnen gebruiken en wat de 
rol van de gezinsmanager hierin is. Zo geeft een alleenstaande ouder aan eigenlijk 
alleen hulp bij het regelen van zijn administratie te kunnen gebruiken en verder 
geen begeleiding nodig te hebben. De gezinsmanager schetst echter een ander 
beeld van dit gezin: 
‘Het gaat daar moeizaam. De vader wil wel meewerken maar is verstandelijk van zo 
laag niveau dat hij het niet kan. Hij kan niet aan de eisen voldoen die nodig zijn om 
zijn dochter in een goede situatie groot te brengen. Hij is gewoon geen vader. De 
dochter mag doen en laten wat ze wil. Ze krijgen heel concrete afspraken: je moet 
tegelijkertijd opstaan met je dochter, als ze niet naar school gaat, bel jij de school 
af, je kookt vier keer per week een gezonde maaltijd voor haar. Het zijn basisdin-
gen, maar die lukken niet. Hij kan haar de rust en regelmaat niet bieden, niet 
ervoor zorgen dat ze met verkeerde jongens omgaat. Het is niet dat hij het niet 
wil, maar hij kan het gewoon niet. Hij ziet ook niet wat de problemen zijn.’ 
 De geïnterviewde gezinsmanagers geven aan dat het aan het begin van een 
traject belangrijk is om goed contact te krijgen met het gezin en een vertrouwens-
relatie op te bouwen. Ze proberen dit vertrouwen vaak te winnen door op korte 
termijn concrete zaken te regelen voor het gezin, bijvoorbeeld een beroep doen op 
het Kinderfonds Sport voor één van de kinderen. Ook kan er een ‘good cop - bad 
cop’ verdeling worden afgesproken met een andere instantie die bij de communica-
tie met het gezin betrokken is, waarbij de gezinsmanager om de relatie goed te 
houden de rol van ‘good cop’ speelt.
 Voor het plan van aanpak vinden ze het belangrijk om vooral kleine doelen te 
stellen en kleine stappen te nemen. Oplossingen moeten tastbaar en behapbaar zijn 
en er moeten prioriteiten worden gesteld. Bovenal moet je als gezinsmanager 
realistisch blijven: 
‘Je moet kijken wat realistisch is, wat is voor dit gezin mogelijk? Het hoeft niet 
goed genoeg te zijn voor een keurige familie in Amsterdam-Zuid. Door meer te 
eisen dan ze kunnen opbrengen, help je ze niet.’
Een andere gezinsmanager vult aan: 
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‘Je moet niet alles willen oplossen. In dit soort families horen problemen erbij. Het 
gaat om het beheersbaar maken, zorgen dat de omgeving minder overlast heeft en 
verdere problemen voorkomen.‘
’Je moet de regie nemen en jezelf positioneren, niet veroordelend zijn. Je moet 
niet op autoriteit gaan zitten bij het gezin. Binnen OMPG is dat ook beter mogelijk 
dan als je als reclasseerder een caseload van 20 kinderen hebt. Dan moet je sneller 
op die autoriteit zitten, dan moet een afspraak worden nagekomen, ook in verband 
met de veiligheid. Maar ik kan zeggen: ‘ik kom naar jullie toe, dat kan ook morgen’. 
Je kunt maatwerk leveren, het gezin aan de hand nemen en in het tempo van het 
gezin gaan lopen. Het is een lang en stroperig proces.’

Het dwangkader waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd is nuttig als stok 
achter de deur volgens gezinsmanagers. Sommige partners van instanties die (ook) 
andersoortige maatschappelijke belangen dienen dan BJAA en WSG, vinden dat de 
gezinsmanagers soms te weinig gebruik maken van het dwangkader, zich te mee-
gaand opstellen naar een gezin. Zo geeft een vertegenwoordiger van de politie aan 
dat er in zijn ogen wel eens eerder grenzen gesteld kunnen worden binnen trajec-
ten. De gezinsmanagers zouden zich volgens hem soms laten inpakken door het 
gezin en zouden de regie beter moeten bewaken. Bij andere instanties is men het 
hier niet mee eens. De gezinsmanagers zouden juist terughoudendheid moeten 
betrachten bij het (dreigen met) inzetten van dwangmiddelen en sancties omdat 
hiermee de vertrouwensrelatie, van belang om het gezin mee te krijgen, kan 
worden verstoord. 
 De grotere aandacht voor overlast en de grote problematiek in de gezinnen 
maken het bij de aanpak OMPG lastig om de juiste balans te vinden. Van Burik et 
al., (2010) constateren dat de eigen kracht van het gezin nog onvoldoende benut 
wordt door de repressieve invalshoek van de aanpak. De projectleider zegt hierover 
het volgende: 
‘Wat je ziet is dat de aanpak vanuit de gedachte van: ‘overlast moet stoppen’ is 
opgebouwd. Er is gekozen voor een repressieve aanpak. Het gaat om de samenwer-
king, dus de gezinnen hebben weinig te zeggen, geen pardon. De overlast moet 
gewoon stoppen, fl ink positioneren en gezinnen confronteren. Maar je moet het 
gezin echt mee hebben. Je zult ze ook serieus moeten nemen. Je moet hun 
vertrouwen winnen. Je moet een combinatie zien te vinden om aansluiting te 
vinden en de aanpak te laten werken.’ 
 Ook de gezinsmanagers geven aan dat die grenzen soms lastig te bewaken zijn. 
Eén geeft een voorbeeld: 
‘Laatst zat ik bij een gezin en toen zei één van de zoons voor de grap tegen een 
vriend ‘Pas op met wat je zegt, ze is ook familie!’ Toen dacht ik wel: ik moet weer 
wat meer afstand nemen!’
 De gezinsmanagers wijzen er echter op dat het ook een onderdeel van het 
proces kan zijn om een gezin mee te krijgen: eerst een beetje meegeven om 
vervolgens strenger te worden. 



135

Professionalisering en competenties
Binnen de aanpak OMPG wordt er steeds gewerkt aan professionalisering van de 
gezinsmanagers. De methodiek en het trainingsaanbod binnen de interne leerlijn 
zijn steeds in ontwikkeling. Het format voor het plan van aanpak is frequent 
aangepast en het handboek voor de gezinsmanagers wordt steeds bijgeschaafd. 
 Bij binnenkomst is er volgens de gezinsmanagers een goed introductieprogram-
ma. Er wordt wel opgemerkt dat een beginnend gezinsmanager al snel een volle 
caseload krijgt, omdat de teams waar de gezinsmanagers deel van uitmaken niet 
worden gecompenseerd voor opleidingen of inwerken. 
Het gezinsmanagement vergt specifi eke competenties (zie 3.7.3), die de huidige 
gezinsmanagers volgens de betrokkenen allemaal in huis hebben. Volgens de 
betrokken professionals zou het goed zijn als er meer mensen met een Marokkaanse 
achtergrond werkzaam zouden zijn in het hulpverleningscircuit. De taalbarrière, de 
eerste hobbel, is dan al genomen in het leggen van contact. En als ouders en 
kinderen onderling een andere taal spreken, loopt een gezinsmanager toch een 
deel van het gesprek mis. Daarnaast wordt gewezen op de rolmodelfunctie die 
vooral voor Marokkaanse jongens van belang zou zijn: ‘Ze zien dan een Marokkaan 
die iets gemaakt heeft van zijn leven, maar die aan de andere kant toch stoer is.’
 De gezinsmanagers nemen bij taalproblemen altijd een tolk mee. De geïnter-
viewde gezinsmanagers hebben niet het idee dat het gebruik van een tolk de 
communicatie beïnvloedt.
De gezinsmanagers worden niet toegewezen aan gezinnen op grond van hun eigen 
achtergrond. Er zijn ook geen Marokkaanse gezinsmanagers in dienst bij BJAA en 
WSG. Het maakt de geïnterviewde ouders en jongeren in de regel niet uit of de 
gezinsmanager dezelfde etnische achtergrond heeft als zijzelf.
 Een Marokkaanse ouder die door een gezinsmanager met een Surinaamse 
achtergrond wordt begeleid, zegt hierover: 
‘Het maakt mij eigenlijk niks uit. Ik heb er niks tegen als iemand Nederlands is. 
Maar als we iemand zouden krijgen die de cultuur begrijpt, dan is dat ook wel 
goed. Het zou dan wel mooi zijn als die persoon wel goed geïntegreerd is, dus ook 
goed de Nederlandse cultuur kent en daarnaast ook goed de Marokkaanse, dan 
vinden wij dat ook goed. Maar over het algemeen hebben wij geen bezwaar tegen 
Nederlands, Surinaams of Marokkaans. Het zijn allemaal mensen. Het maakt niks 
uit. Karakters van mensen verschillen, dat staat los van hun afkomst.’ 
Een jongen bij wie het gezinsmanagement onlangs is afgesloten geeft aan dat als hij 
nog langer een gezinsmanager zou moeten hebben, hij wel liever een Marokkaanse 
gezinsmanager zou hebben: ‘Bijvoorbeeld een Marokkaanse jonge gozer zeg maar, 
iemand die me beter begrijpt.’
 Of ze door een man of vrouw worden begeleid, maakt ze ook niet uit; het gaat 
om de persoon van de gezinsmanager. Een vader geeft wel aan juist blij te zijn met 
een vrouwelijke gezinsmanager omdat hij beter met vrouwen kan opschieten. 
Volgens een zus van twee overlastgevende, criminele jongens maakt het niet veel 
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uit of het een man of vrouw is. Haar broers hebben volgens haar ongeacht het 
geslacht van de gezinsmanager toch alle vertrouwen in hulpverlening verloren. Ze 
zouden misschien in gesprekken meer respect hebben voor een Marokkaanse 
begeleider, maar er vervolgens toch geen gehoor aan geven. 
 De uitvoeringsoverleggen vormen een belangrijk bestanddeel van de OMPG-
aanpak. De professioneel betrokkenen vinden ze van groot belang voor de afstem-
ming tussen instanties die betrokken zijn bij een gezin. De overleggen dienen om 
actuele informatie uit te wisselen over wat er in en rond een gezin gebeurt. Hier 
worden de binnen- en de buitenwereld met elkaar verbonden. De verantwoordelijk-
heden tussen de instanties worden hier verdeeld en de instanties krijgen door de 
overleggen ook meer begrip te krijgen voor wat de andere instanties kunnen en 
niet kunnen. De partijen samen om de tafel brengen biedt een mogelijkheid om de 
verantwoordelijkheid te delen en gezamenlijk tot een aanpak te komen waar 
iedereen achter staat. Een gezinsmanager illustreert dit: 
‘Je merkt vaak dat een gezin zo veel problemen heeft, dat veel instanties wel klaar 
zijn met het gezin. Er is weinig draagvlak om nog iets positiefs te doen. Als je dan 
met elkaar om de tafel zit, merk je dat je weer draagvlak krijgt en mensen mee 
kunt krijgen om weer iets te doen. Ook als organisaties vanuit het verleden boos op 
elkaar zijn, merk je dat je om de tafel de verantwoordelijkheid weer gaat delen. Zij 
gaan ook weer wat doen.’
 Volgens de gezinsmanagers en de deelnemers van het AT wisselen de opkomst 
en de betrokkenheid van de andere partijen binnen de uitvoeringsoverleggen sterk. 

De positie en rol van het Analyseteam (AT) zijn net als de gehele aanpak in de 
afgelopen jaren geëvolueerd. Het AT kan de gezinsmanagers consulten geven en ze 
doen dit met een bindend advies. Door regie te voeren op de aanpak en knelpunten 
op een hoger niveau op te lossen of aan te kaarten, kan het AT de positie van de 
gezinsmanagers verstevigen en hen ondersteunen.
 Via het AT hebben de gezinsmanagers korte lijnen met organisaties die van 
belang zijn om de problematiek van de gezinnen aan te pakken. Een gezinsmanager 
zegt hierover: 
‘Dat is echt nieuw. Als ik nu wil weten of iemand bekend is bij de politie, is één 
telefoontje genoeg. De contactpersoon kent ons en kent vanuit het AT ook het 
gezin, daardoor heb je die informatie heel snel. Voorheen was dat niet zo makke-
lijk. Via het AT is er meer mogelijk’.
Een andere gezinsmanager noemt in dit verband dat toen ze voor een jongen geen 
mogelijkheden zag, ze met twee leden van het AT om de tafel is gaan zitten om 
een passend traject te vinden.
 Het AT zet zich in om de OMPG-aanpak bij andere relevante instanties bekend 
te maken. Onlangs is bijvoorbeeld bij de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente 
een vaste contactpersoon aangesteld. De gezinsmanagers hebben hier in hun 
dagelijkse werk profi jt van: 
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‘Ik heb maandag in een dag met woningbouw en DWI een aantal dingen geregeld. 
Meestal kost dat weken en is het een erg bureaucratisch traject. Nu had ik het 
gezin binnen een dag in een schuldsaneringstraject en de gegevens van de andere 
dienst geleverd gekregen. Zo kun je tot snelle actie komen en snel interveniëren en 
daar gaat het ook om.’
 Met de invulling van de consultfunctie van het AT hebben sommige gezinsmana-
gers aanvankelijk moeite gehad. Ze hadden meer het gevoel dat ze zich moesten 
verdedigen als ze een plan van aanpak of een probleem waar ze tegen aan liepen 
voorlegden, dan dat er constructief werd meegedacht over wat het beste voor het 
gezin zou zijn. Leden van het AT geven aan dit zeker niet de bedoeling is maar dat 
dit, omdat adviezen van het AT bindend zijn, wel zo gevoeld kan worden. 
Ten slotte wordt erop gewezen dat de verwachtingen van wat er door tussenkomst 
van het AT bewerkstelligd zou kunnen worden voor de gezinnen en de individuele 
leden aanvankelijk wellicht ook te hooggespannen waren. 

Resultaten
Het voornaamste doel van de aanpak is de overlast rondom een gezin te doen 
afnemen. Van Burik et al., (2010) hebben 35 cases die vanaf het begin van de 
aanpak tot eind 2009 zijn begeleid geëvalueerd. Zij concluderen dat als de OMPG-
aanpak (bijna) wordt afgesloten, de overlast bij tweederde van de gezinnen 
nagenoeg is verdwenen volgens de gezinsmanagers. Bij de overige gezinnen is de 
overlast niet opgelost, wel verminderd of weer teruggekomen na afsluiting van de 
OMPG-aanpak.
 Een vertegenwoordiger van de politie uit het AT geeft aan dat de overlast in de 
stad fors is afgenomen: ‘We hebben het gevoel dat we vat op het criminaliteitsni-
veau hebben gekregen, we zitten ze meer op de huid.’
 De resultaten van de aanpak kunnen voor de gezinnen echter op veel verschil-
lende vlakken liggen. Naast afname van overlast kan het bijvoorbeeld gaan om een 
verbeterde sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, maar ook om verbeterde 
communicatie tussen gezinsleden of een verbeterde relatie tussen ouders en 
kinderen. Zoals in 4.7.1 te lezen is, wordt binnen het gezinsmanagement voor de 
gezinnen als geheel en voor de individuele kinderen een groot aantal 
andere interventies ingezet die ook van grote invloed zijn op de situatie in en rond 
een gezin.
De resultaten met betrekking tot de gezinnen zijn voor de professioneel betrokke-
nen moeilijk hard te maken. Ze kunnen niet los worden gezien van de problematiek 
van de doelgroep. Het gaat vaak om kleine stapjes vooruit voor een gezin. Bij 
sommige gezinnen is binnenkomen bijvoorbeeld al een succes: 
‘Ik had een familie waar het heel lang niemand lukte om binnen te komen. Afspra-
ken werden steeds weer afgezegd. Nu ben ik binnengekomen, gaan afspraken door 
en zeggen ze: ‘We hebben er wel wat aan’. Dat is dan zo’n overwinning!’
Een andere gezinsmanager geeft ook een voorbeeld: ‘Ik begeleid een Marokkaans 
gezin al twee jaar. Het was een chaos, armoede, er was schuldenproblematiek. 
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Alles werd onder de bank geschoven. Er was veel te veel hulpverlening. Het heeft 
een hele tijd geduurd voordat we eindelijk inzichtelijk hadden wat er allemaal 
speelde. Nu staan ze open voor hulp en voor budgetbeheer en maken ze geen 
schulden meer.’
Uit de evaluatie van Van Burik et al., (2010) komt naar voren dat de gezinsmanagers 
over 46% van de 35 onderzochte cases positief zijn over de resultaten die behaald 
zijn. Over 22% is men niet tevreden en over de overige cases (32%) vinden de 
gezinsmanagers het lastig een oordeel te vellen over de bereikte resultaten.
 Grote en kleine successen worden ook vaak gedefi nieerd in termen van wat er 
voor de kinderen in het gezin is gerealiseerd: een dochter in een naschoolse 
dagbehandeling gekregen, een zoon in een geschikte woonvoorziening, eindelijk 
een juiste diagnose voor een kind, et cetera.
Binnen de aanpak moet volgens de professioneel betrokkenen, vanwege de com-
plexe problematiek in de gezinnen, altijd rekening worden gehouden met terugval. 
De toekomst van de nog niet problematische kinderen in het gezin vinden ze in het 
kader van resultaten ook heel belangrijk: 
‘Bij resultaten moet je ook bedenken wat er zou gebeuren als je niets doet. Kijk, de 
schommelingen blijven wel in dat soort gezinnen. Maar als je niks doet, dan geef je 
de kinderen in het gezin op. Je hebt een taak, een verantwoordelijkheid voor die 
kinderen.’

De aanpak heeft niet alleen resultaten op gezinsniveau, maar ook op een hoger 
niveau in de samenwerking en afstemming tussen (jeugd)zorg, hulpverlening en 
Justitie: 
‘De systeemgerichte aanpak is een enorme winst, zowel voor de aanpak binnen de 
gezinnen als voor het systeem als geheel. We steken niet meer onder stoelen en 
banken hoe ingewikkeld het systeem in elkaar zit en krijgen door de samenwerking 
ook meer begrip voor elkaar’, aldus een procesmanager. 
 Door de aanpak is volgens deelnemers van het AT de samenwerking tussen 
instanties verbeterd. Zorg zou sneller en integraler kunnen worden ingezet. De 
opzet van de aanpak biedt volgens hen de mogelijkheid om vanuit het veld belang-
rijke knelpunten snel boven te laten drijven. Doordat instanties zich aan de aanpak 
hebben gecommitteerd en zich ervoor inzetten, is er vaak snel draagvlak en vanuit 
het AT en de procesmanagers daadkracht om oplossingen te zoeken. De deelnemen-
de partijen beseffen ook dat niet alle knelpunten op te lossen zijn.
 Door de samenwerking tot op strategisch niveau kunnen onderwerpen ook hoger 
op de agenda komen te staan bij andere instanties. Ondertoezichtstelling voor 
gezinnen in plaats van enkel voor kinderen zou bijvoorbeeld mede door de OMPG-
aanpak nu hoger op de agenda staan van de Rechtbank.
 Over de resultaten zijn twee van de geïnterviewde ouders en de geïnterviewde 
jongeren positief: er is in hun ogen veel bereikt, er zijn veel zaken geregeld en er is 
volgens hen geen sprake meer van overlast. Een jongere zegt van de gezinsmanager 
geleerd te hebben hoe belangrijk het is om naar school te gaan. Eerdere voogden 
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hadden dit ook wel gezegd, maar deze gezinsmanager deed het volgens haar op de 
juiste manier. In de serieuze gesprekken die ze met elkaar hadden is ze van het 
belang doordrongen geraakt.
 Een dochter uit een Marokkaans gezin omschrijft de behaalde resultaten binnen 
het gezin als volgt:
‘We zijn natuurlijk nog wel hetzelfde, maar we hebben zeker vooruitgang geboekt. 
We praten nu meer met onze ouders. We vertellen meer aan ze. Voorheen als ik of 
mijn broers laat thuis kwamen, dan dekten we elkaar meestal. Maar nu doen we 
dat niet echt meer. We zijn wat closer geworden met onze ouders.’
 Een jongen die twee keer in een jeugdgevangenis heeft gezeten en één keer in 
een behandelgroep, zegt over wat hij heeft geleerd tijdens zijn traject binnen de 
aanpak OMPG: ‘Ehhm, vroeger was ik zeg maar heel brutaal. En nu ben ik niet meer 
brutaal. Ik ben niet meer met de politie in aanraking gekomen en dat gebeurde 
vroeger heel vaak. Ik doe geen slechte dingen meer. Ik ben eigenlijk best wel 
veranderd.’ 
Hij wijt dit vooral aan de behandelgroep waarin hij heeft gezeten. Bij de jeugdge-
vangenis hadden ze volgens hem veel te strenge regels. 

Werkzame mechanismen
In de evaluatie hierboven zijn de belangrijkste veronderstelde werkzame mechanis-
men al de revue gepasseerd. Het gaat in de eerste plaats om het gezinsgericht 
werken en de tijd die de gezinsmanager heeft om een vertrouwensband op te 
bouwen en het gezin mee te krijgen. De tijd hebben ze mede door een andersoor-
tige caseload: 
‘Ik heb nu veel minder kinderen in mijn caseload. Vroeger had ik kinderen uit wel 
tien verschillende gezinnen, nu heb ik drie gezinnen in mijn caseload. Ik heb dus 
veel meer tijd per gezin. In gesprekken kun je meer de tijd nemen, of meerdere 
gesprekken voeren. Dat werkt effectiever dan tien keer maar beperkt de tijd 
hebben.’ 
Ze geven aan dat ze door de extra tijd fl exibeler zijn en meer maatwerk kunnen 
leveren.
 De partners binnen de OMPG zien de verbeterde samenwerking tussen de 
deelnemende instanties als belangrijkste element. Door de samenwerking is het 
mogelijk sneller en integraal zorg in te kunnen zetten. In de uitvoeringsoverleggen 
en het AT kunnen de samenwerkende instanties tot afstemming komen over de 
beste aanpak voor een gezin. De aanpak is niet vrijblijvend. Zorg wordt gecombi-
neerd met dwang. De gezinsmanager heeft hierdoor een stok achter de deur om 
mee te dreigen. Onder regie van de gezinsmanager kunnen veel verschillende 
interventies worden ingezet om een gezin vooruit te helpen. Via het AT hebben de 
gezinsmanagers korte lijnen naar relevante instanties. Het snel interveniëren door 
instanties wordt gefaciliteerd door het AT dat als breekijzer kan fungeren.
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Zoals hierboven gedeeltelijk al is verwoord, ervaren de ouders en jongeren dezelfde 
werkzame bestanddelen als de professioneel betrokkenen. De tijd en aandacht, de 
gezinsgerichte benadering en de daadkracht zien ze als positief voor hun situatie. 
Vooral de daadkracht en het doorzettingsvermogen van de gezinsmanager worden 
als nuttig ervaren: ‘Zij durft mensen echt op hun sodemieter te geven als ze 
afspraken niet nakomen!’, aldus een moeder over haar gezinsmanager.

Knelpunten in de opzet en uitvoering
De snelle doorlooptijden die in het begin van het traject worden beoogd om te 
komen tot een plan van aanpak en concrete stappen te kunnen gaan ondernemen, 
zijn in de praktijk niet reëel volgens de gezinsmanagers. Een goede overdracht en 
inzicht krijgen in de problematiek van een gezin en de instanties die zich er al mee 
bezighouden kosten veel tijd. Het kan ook tijdelijk zo zijn dat geen van de gezins-
managers ruimte heeft voor begeleiding van een nieuw gezin. 
 In het kader van de Donnergelden was de duur van een traject aanvankelijk 
vastgesteld op zes maanden. Dit bleek voor de meeste gezinnen te kort. Vanaf 2009 
is de duur van trajecten verlengd tot tien maanden. De problemen van de gezinnen 
blijken vaak zo taai en chronisch dat ze volgens BJAA en WSG vaak niet binnen deze 
termijn op te lossen zijn. De tien gezinnen die in de eerste helft van 2010 zijn 
uitgestroomd, zaten bijvoorbeeld gemiddeld 16 maanden in de OMPG-aanpak.
Privacybescherming bij gegevensuitwisseling wordt als knelpunt genoemd. In het 
plan van aanpak voor een gezin staat informatie over alle leden van een gezin. 
Soms betreft het uitgebreide netwerkgezinnen. Als dat plan ten behoeve van één 
gezinslid aan een instantie wordt gestuurd, bijvoorbeeld de Rechtbank, gaat er te 
veel informatie over anderen mee. Een 18-jarige jongen heeft onlangs een klacht 
ingediend dat informatie over hem bij zijn jongere broer was terechtgekomen. 
Dergelijke incidenten kunnen binnen de gezinnen onnodige frictie opleveren.
Binnen BJAA wordt aangegeven dat de registratie in de OMPG-aanpak niet aansluit 
op de reguliere processen van BJAA. Door een OMPG-traject ontstaat er zo een gat 
in de digitale dossiers van betrokkenen.
 In de uitvoering lopen de gezinsmanagers aan tegen gebrek aan medewerking 
van instanties en moeizame processen bij instanties om zaken voor de gezinnen 
geregeld te krijgen. Bij instanties als schuldhulpverlening, gemeentelijke diensten 
en woningbouwcorporaties wordt volgens de gezinsmanagers niet voldoende 
meegedacht met de cliënt en zou er nog te weinig outreachend worden gewerkt. 
Dit botst met de snelle en daadkrachtige werkwijze die OMPG voorstaat. De 
bureaucratie is volgens de gezinsmanagers vaak onnodig groot en voor de OMPG-
doelgroep al helemaal niet te doorgronden: 
‘De processen waar mensen doorheen moeten om zaken geregeld te krijgen zijn 
heel ingewikkeld. Soms zijn het echt heel Kafkaëske situaties, die voor mij al 
nauwelijks te begrijpen zijn en dan ben ik nog hoger opgeleid’, aldus een gezinsma-
nager.
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Daarnaast zijn de wachttijden lang, waardoor trajecten stagneren. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om voorzieningen voor Begeleid Wonen of om zorgvoorzieningen in de 
LVG-sector. De gezinsmanagers leggen de knelpunten waar ze in de praktijk vaker 
of structureel tegen aanlopen voor aan het AT. Binnen het AT of op hoger niveau 
wordt er dan getracht tot afstemming en/of oplossingen te komen tussen de 
organisaties. 

Voor het begeleiden van de jongeren ouder dan 18 ontbreken handvatten. De 
ondertoezichtstelling (OTS) vervalt dan en andere maatregelen binnen een dwang- 
of drangkader ontbreken vaak. De 18- jarigen weten dit vaak maar al te goed. Een 
gezinsmanager illustreert dit: 
‘Zo’n achttienjarige steekt echt z’n beide middelvingers naar je op als je met iets 
komt aanzetten. Laatst eentje: ‘Waarom bel je me, ik ben nu toch achttien?’ Ik zei 
dat ik hem wel al twee jaar begeleid had en hem best mocht bellen op z’n verjaar-
dag, maar dat is dan de toon. Je doet dan al jaren de begeleiding en ook al doen 
we wel alsof het op vrijwillige basis is, het staat of valt allemaal met de motivatie 
van de persoon in kwestie en het helpt om een maatregel als stok achter de deur 
achter de hand te hebben.’ 
 De problemen rond 18+ zijn volgens de gezinsmanagers nog nijpender bij de 
Marokkaanse jongeren. De Nederlandse en Antilliaanse jongeren zouden vaker over 
hun probleemgedrag heen groeien, bijvoorbeeld omdat ze een vriendin krijgen. Ze 
zouden ook meer gemotiveerd zijn om op zichzelf te gaan wonen. De Marokkaanse 
jongens blijven over het algemeen veel langer thuis wonen - mama kookt voor ze - 
en Marokkaanse ouders zullen volgens de gezinsmanagers het kind nooit het huis uit 
zetten: 
‘18 + is een ramp, gezinnen met meerdere kinderen en dan kinderen van 18+ zonder 
maatregel, dat heeft een enorme negatieve invloed op het gezin’, aldus een 
gezinsmanager.
 De traagheid van het strafrecht versterkt deze problemen. Het duurt vaak erg 
lang voordat een zaak wordt behandeld en daarna kan een jongere nog in hoger 
beroep gaan: 
‘Lange tijd achter slot en grendel zit er niet in, daarvoor zijn ze niet crimineel 
genoeg, maar ze zijn wel vervelend genoeg. En dan moet je eindeloos wachten op 
zittingen, soms komt een zaak pas na anderhalf jaar op zitting en dan gaan ze in 
hoger beroep. Die traagheid is echt een hoofdpijndossier.’ Het knelpunt van 18+ is 
inmiddels binnen het AT en de stuurgroep aan de orde gesteld. Het is volgens een 
procesmanager dusdanig belangrijk dat er snel iets moet gebeuren, in werkproces-
sen, in interventies of voorzieningen of in de regelgeving.
 Voor BJAA en WSG is het in dit verband ook lastig dat een gezinsmanager alle 
thuiswonende kinderen in een gezin begeleidt, maar dat ze enkel op basis van OTS 
van de minderjarige kinderen basisfi nanciering ontvangen. Vanuit BJAA en WSG 
wordt ten slotte in dit verband opgemerkt dat de overdracht van bureau Jeugdzorg 
of WSG naar de unit JOVO van RN in veel gevallen nog niet soepel verloopt.
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De professioneel betrokkenen en geïnterviewde jongeren en ouders zijn over het 
algemeen positief over de aanpak, vanwege de systeemgerichte manier van werken 
waarbij samenwerking tussen instanties centraal staat. De aanpak is nog volop in 
ontwikkeling. De resultaten zijn gezien de complexe problematiek van de gezinnen 
vaak kleine stappen vooruit voor gezin, kinderen of omgeving en kunnen op veel 
verschillende vlakken liggen. Als de aanpak - vaak na een lange periode - wordt 
afgesloten, is de overlast bij tweederde van de gezinnen nagenoeg verdwenen 
volgens de gezinsmanagers (zie van Burik et al., 2010). Bij de overige gezinnen is de 
overlast niet opgelost, wel verminderd. Ook komt de overlast geregeld weer terug 
na afsluiting van de OMPG- aanpak. 
 De aanpak heeft niet alleen resultaten op gezinsniveau maar ook op een hoger 
niveau in de samenwerking en afstemming tussen (jeugd)zorg, hulpverlening en 
Justitie. Door het Analyseteam hebben de gezinsmanagers korte lijnen met organi-
saties die van belang zijn om oplossingen te vinden voor de problematiek van de 
gezinnen en de mogelijkheid om bij knelpunten te escaleren.
Resultaten worden verder onder meer bereikt door de integrale, gezinsgerichte 
aanpak van problemen. De gezinsmanagers die de inzet van andere instanties en 
vele interventies regisseren, hebben de tijd om een vertrouwensband op te bouwen 
met het gezin en het mee te krijgen. De aanpak is niet vrijblijvend. Er is sprake van 
drang, dwang en sancties. De balans vinden tussen dwang en zorg luistert nauw. De 
snelle, outreachende werkwijze van de aanpak sluit niet altijd aan bij werkproces-
sen van andere instanties en wachttijden voor voorzieningen die relevant zijn voor 
de doelgroep zijn vaak lang. Door het ontbreken van een dwang- of drangkader 
vormen 18-plussers binnen de aanpak een groot probleem.

Samenvattend overzicht van evaluatieve aspecten4.8 

Alvorens de belangrijkste evaluatieve kenmerken per interventie te geven gaan we 
kort in op een aantal meer algemene punten die uit de evaluatie van verschillende 
interventies naar voren komen.
 De instroom van Marokkaanse jongeren is bij een aantal interventies de afgelo-
pen jaren lager geweest dan aanvankelijk verwacht. Behalve met een algemene 
afname van Marokkaanse verdachten, lijkt dit samen te hangen met interventiespe-
cifi eke of organisatiegebonden perikelen. Voor de taakstrafzittingen geldt bijvoor-
beeld dat enkel bekennende verdachten in aanmerking komen voor een taakstraf, 
terwijl Marokkaanse jongeren relatief vaak zouden ontkennen. Bij de intensieve 
aanpak JOVO werden aanvankelijk strengere criteria gehanteerd waardoor de 
instroom laag was. Bij SAOA is de instroom afhankelijk van de stadsdelen die 
onlangs zijn gereorganiseerd. Ook lijkt het ambitieniveau vooraf bij sommige 
instanties niet realistisch te zijn geweest. De aanvankelijk beoogde instroom was 
veelal niet onderbouwd met cijfers.
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De afstemming tussen instanties verloopt in de uitvoering (nog) niet in alle gevallen 
soepel. Niet alle instanties die bij interventies zijn betrokken, zijn even sterk op 
samenwerking georiënteerd.
Vanuit verschillende instanties en interventies wijzen uitvoerders erop dat de 
Marokkaanse jongeren, vooral de jongens, zeer moeilijk te motiveren zijn iets aan 
hun gedrag en situatie te verbeteren. De 18+-jongeren die geen dwangkader 
hebben, vormen vooral een probleemgroep. De mogelijkheden tot ingrijpen zijn 
beperkt omdat het dwangkader als stok achter de deur ontbreekt. Ze zijn wettelijk 
gezien volwassen en het gros van de mogelijkheden voor toezicht en interveniëren 
vervalt. De problematiek wordt nog versterkt door de traagheid van het strafsy-
steem.
 Vooral uit de evaluatie van Gezinsbezoeken en de OMPG-aanpak komt ten slotte 
naar voren dat de jongeren snel terugvallen in overlastgevend en/of crimineel 
gedrag als de interventie is afgelopen en de thuissituatie niet stabiel is. Bij andere 
interventies ontbreekt hier veelal het zicht op omdat de jongeren niet op langere 
termijn worden gemonitord.
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Halt huisbezoe-
ken

Taakstrafzitting Begeleiding tussen 
voorgeleiding en 
schorsing

Voornaamste 
knelpunten binnen 
organisatie/ inter-
ventie

Veel reistijd door 
groot werkgebied

Onprettige zittings-
ruimte

Beperkte tijd voor 
zitting

Pedagogische invulling 
van taak soms beperkt

Te beperkte bevei-
liging

Hoge tijdsdruk

Beperkte training 
adviseren Rechtbank

Voornaamste knel-
punten uitvoering 

Aanvankelijk ver-
talen van hulp-
verleners-jargon 
naar Marokkaans/ 
Berbers lastig 

Beperkte aantal 
medewerkers kan 
uitvoering kwets-
baar maken

Ouders komen vaak 
pas opdagen na uitrei-
king uitnodiging door 
politie

Toekomstige begelei-
der jeugdreclassering 
vaak niet aanwezig

Wachtlijsten hulp-
voorzieningen

Tabel 4.1 Samenvattend overzicht evaluatieve kenmerken per interventie 
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Intensieve AanpakJongvolwas-
senen

Gezinsbezoekers
SAOA

OMPG

Door invoering Redesign gebrek 
aan tijd om jongeren voldoende 
intensief te kunnen begeleiden

Veiligheidsbeleid voor personeel 
is in praktijk beperkt

Informatie-uitwisseling 
tussen gezinsbezoekers 
en straatcoaches en 
andere instanties voor 
verbetering vatbaar

Doorlooptijd te kort

Rol AT (in ontwikkeling) 

Meer ruimte kracht  gezin 

Balans zorg en dwang

EV worden moeizaam ingezet 
door onbekendheid bij andere 
partijen/ ontbreken voorwaar-
den

Motivatie ontbreekt vaak in 
doelgroep

Gebrek aan en moeizame aan-
sluiting vervolgvoorzieningen 
(werk/ school/ huisvesting)

Contractuele verplichtingen 
Justitie 

Aangeleverde dossiers 
vanuit stadsdelen niet 
volledig/ niet kloppend

Vervolginterventies niet 
altijd goed opgepakt of 
laten op zich wachten

18+ jongeren zonder 
dwangkader

12- jongeren zorgwek-
kende groep

18+ jongeren :juridisch 
kader ontbreekt, weinig 
hulpaanbod 

Inzet van partijen in 
uitvoerdersoverleg

Werkwijze andere 
instanties sluit niet aan 
bij outreachende OMPG 
aanpak
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Halt huisbezoeken Taakstrafzitting Begeleiding tussen 
voorgeleiding en 
schorsing

Resultaten volgens 
betrokkenen 
Resultaten volgens 
betrokkenen

Effectief, ouders 
meer betrokken 
bij verdere Halt-
afdoening

Laagdrempelige 
doorverwijzing naar 
zorg of hulp

Effectief, positievere 
afronding taakstraf-
fen 

Impact op jongere

Verkorting van door-
looptijden

Effectief, bereikt 
ouders en jongeren 
op geschikt moment 
om (te motiveren) 
tot hulpverlening

Informatievoor-
ziening voorziet in 
behoefte

Veronderstelde 
werkzame mecha-
nismen/ succesfac-
toren

Tijd

Jongeren bewust 
maken van gedrag 
en consequenties

Ouders betrekken, 
aanspreken op ver-
antwoordelijkheid 
en instrumenten 
aanreiken

Signalering zorgbe-
hoefte en doorver-
wijzing

Afstemming 
medewerkers op 
doelgroep

Persoonlijke bena-
dering/ afhandeling

Uitleg bij sanctie

Jongere en ouders 
aanspreken op ver-
antwoordelijkheid

Indruk die zitting 
maakt

Warme overdracht 
taakstraf

Tijdigheid van de 
reactie

Direct bereiken van 
ouders en jongeren 
op belangrijk mo-
ment om informatie 
te geven en hen 
te bewegen naar 
hulpverlening en te 
motiveren

Begeleiding tot zaak 
is afgedaan

Ingang bieden tot 
hulpverlening

Korte lijnen met OM, 
RB, Bureau Kinder-
rechter: praktische 
zaken snel geregeld

Tabel 4.1 Samenvattend overzicht evaluatie kenmerken per interventie vervolg
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Intensieve Aanpak Jongvol-
wassenen

Gezinsbezoekers
SAOA

OMPG

Effectief, maar zeer moei-
lijke doelgroep waardoor 
veel uitval
Daling recidive en toekomst-
perspectief voor jongere

Effectief, overlast neemt 
af of stopt, ouders nemen 
meer verantwoordelijkheid

Effectief, maar zeer lastige 
doelgroep. Het betreft kleine 
stappen en geduld is nodig

Combinatie controle en 
begeleiding

Outreachend

Contact met ouders en pro-
fessioneel netwerk

Aanpassing intensiteit tra-
ject op basis van diagnosti-
cering

Inzet erkende interven-ties

Samenwerkingsrelatie met 
jongere

Lik op stuk, snelheid van 
handelen

Veel tijd

Afstemming mede-werkers 
op doel-groep

Direct contact

Bij elkaar zetten van 
ouders en kinderen om 
te confronteren en één 
verhaal te krijgen

Controle door inzet straat-
coach als instrument

Gezinsgericht case-manage-
ment: integrale aanpak

Tijd om vertrouwens-band op 
te bouwen en gezin mee te 
krijgen

Afstemming en regie in de 
uitvoering

Inzet breed scala aan inter-
venties mede door AT

Geen vrijblijvend-heid, inzet 
van drang, dwang en sancties 
escalatie mogelijk
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Halt huisbezoeken Taakstrafzitting Begeleiding tussen 
voorgeleiding en 
schorsing

Output 2009 ikv 
Donnergelden

209 huisbezoeken 
(200 beoogd) In 86% 
(een van) de ouders 
aanwezig

Totaal 141 zittingen 
met 562 jongeren 
147 van Marok-
kaanse nationaliteit 
(26%)
Bij 82% hiervan was 
gezinslid aanwezig. 
Afdoening taakstraf 
79%, dagvaarding 
21%
Termijn acceptatie 
taakstraf tot start 
uitvoering gemid-
deld 20 dagen

25 trajecten met 
Marokkaanse jonge-
ren (2008: 53) 16 x 
PvA geschreven

Van de 22 jonge-
ren die geschorst 
werden met een 
jeugdreclassering-
begeleiding kwamen 
20 jongeren (91%) 
hun eerste afspraak 
met de jeugdreclas-
seerder na

Van instroom vanaf 
1 januari 2007 t/m 
31december 2008 is 
57% niet gerecidi-
veerd

Doel in kader van 
Donnergelden 
2010 / prestatieaf-
spraken

Ouders van Marok-
kaanse jongeren 
meer betrekken bij 
de Halt- afdoening

Opvoedingsproble-
matiek in een vroeg 
stadium signaleren

Ouders ondersteu-
nen en stimuleren 
om hulp te zoeken

Ouders verant-
woordeijk maken 
voor de opvoeding 
van hun kinderen

Instroom van 30% 
(174) Marokkaanse 
jongeren

Min. 90% doorloopt 
zijn taakstraf

Nadruk op aanwe-
zig-heid gezinslid bij 
zitting

Periode tussen aan-
bod en acceptatie 
taakstraf en start 
uitvoering bedraagt 
max. 20 dagen

45 jongeren begelei-
den periode tussen 
voorgeleiding en 
schorsing gebruiken 
om een passend pva 
voor de jongere te 
maken

Door deze aanpak 
het bereik on-
der Marokkaanse 
jongeren vergroten 
en ze minder laten 
recidiveren

70% van de jongeren 
recidi-veert niet 
binnen een jaar na 
afronding van de 
hulp

Tabel 4.1 Samenvattend overzicht evaluatie kenmerken per interventie vervolg
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Intensieve AanpakJongvol-
wassenen

Gezinsbezoekers
SAOA

OMPG

57 trajecten van Marok-
kaanse jongeren (50 
beoogd) 10 x met EV

Bij 65 % behandeling/ trai-
ning gestart (doel was 80%)

In 11 gevallen (19 %) was 
het niet geïndiceerd

45 deelnemers hebben 
dagbesteding (79%) 

336 gezinnen bezocht 166 
Marok. gezinnen bij 100% 
binnengekomen, min. 5 
bezoeken afgelegd 

Bij 92% afspraken gemaakt 
die binnen drie maanden 
hebben geleid tot afname 
overlast

Bij 8% is negatief resultaat 
behaald

Aantal gezinnen in trajecten 
steeds 45 

Instroom 2009: 28; 
uitstroom: 12

Van doelgroep stroomt 60% 
positief uit  80% hiervan 
heeft dagbesteding en 
perspectief

50% recidiveert niet binnen 
een jaar

60 ITB trajecten 

70% uitgevoerd in com-
binatie met  gedragsin-
terventie.

Vijf trajecten uitgevoerd 
in combinatie met elektro-
nisch toezicht

Min. 200 gezinnen bezocht

In min. 95% achter de voor-
deur komen

In min. 75% hiervan worden 
afspraken gemaakt die bin-
nen drie maanden leiden tot 
afname overlast

Het voorkomen van crimi-
nele carrière of voorkomen 
van nieuwe aanwas vanuit 
deze gezinnen

Min 50% heeft een Marok-
kaanse achtergrond

Verbetering situatie buurt 
en gezin

Afname over-last

Overdracht na 10 maanden 
naar reguliere hulpverlening
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Interventies belicht vanuit inzichten diversiteit5 

Inleiding5.1 

In dit hoofdstuk spiegelen we de bevindingen uit het onderzoek aan de relevante 
wetenschappelijke kennis. Wat kan gezien de bestaande literatuur verwacht worden 
van de effectiviteit van de zes interventies voor de specifi eke doelgroep van 
Marokkaans-Nederlandse jongeren?
 Voor een effectieve aanpak van risicojongeren van Marokkaanse afkomst is 
enerzijds inzicht nodig in de specifi eke achtergronden van (marginalisering bij) deze 
jongeren. Anderzijds is aandacht voor de aanbodkant van belang, omdat een 
effectieve aansluiting van het aanbod op de ‘vraag’ niet altijd vanzelfsprekend is. 
De afstand tussen jeugd en gezin van nieuwe Nederlanders enerzijds en instituties 
voor opvoeding, onderwijs, hulpverlening en justitie anderzijds vormt een hardnek-
kig probleem. Het vergroten van het bereik van de toegankelijkheid van de regu-
liere voorzieningen is al decennialang een punt van aandacht in het integratiebeleid 
(Rijkschroeff et al., 2003) en vormt een belangrijk motief voor de beleidsintensive-
ring met behulp van de Donnergelden.  
Voor de beantwoording van de bovengenoemde vraag hanteren we twee typen 
criteria. We bezien de interventies enerzijds in het licht van belangrijke aandachts-
punten voor het screenen van hun diversiteitgevoeligheid, anderzijds vanuit de 
vraag of zij voldoende aansluiten op de specifi eke achtergronden van (marginalise-
ring bij) jongeren van Marokkaanse afkomst. Hierna volgt eerst een kort overzicht 
van beide typen criteria, om vervolgens aan de hand van de bevindingen uit het 
onderzoek na te gaan of en in hoeverre de zes interventies aan de verschillende 
criteria voldoen.

Criteria voor culturele sensitiviteit van interventies5.2 

Interventies die als veelbelovend of effectief te boek staan hebben veelal hun 
werkzaamheid bij etnische groepen niet bewezen; en als dat wel het geval is zijn ze 
meestal niet ‘ecologisch’ gevalideerd in Nederland. ‘Rekening houden met diversi-
teit’ behoort niet tot de standaard criteria om de effectiviteit van interventies aan 
af te meten. De theoretische onderbouwing en werkzame mechanismen moeten 
doordacht worden op validiteit voor verschillende doelgroepen (zie bijvoorbeeld 
Breuk et al., 2007). Ook de uitvoeringscontext van interventies verdient aandacht, 
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waaronder vooral de culturele sensitiviteit van de uitvoerende professionals en 
belangrijke randvoorwaarden als voldoende tijd en fl exibiliteit om contact te leggen 
met moeilijk bereikbare jeugdigen/gezinnen.
 Om interventies te kunnen screenen op hun geschiktheid voor (naar etniciteit) 
diverse doelgroepen, is de ‘Meetladder Diversiteit Interventies’ geconstrueerd (Pels 
et al., 2009). De meetladder moet nog worden doorontwikkeld en getoetst, opdat 
de verschillende criteria onderdeel kunnen vormen van erkenningssystemen zoals 
die van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies of de Commissie Gedragsinter-
venties van Justitie. Zo ver is het nog niet. Wel kunnen de aandachtspunten in de 
meetladder gebruikt worden voor een eerste screening op diversiteitgevoeligheid 
van de onderzochte interventies in het kader van de Donneraanpak. 
 De problematiek van diversiteitgevoeligheid van interventies is sterk gelaagd. 
Voor verbetering kunnen verschillende aangrijpingspunten worden onderscheiden: 
van sanctionering door overheden, interculturalisering van instellingen tot interac-
tie met cliënten. Elk ervan vraagt om eigen maatregelen. In dit onderzoek gaat het 
vooral om aangrijpingspunten op methodisch niveau, in de interactie met de 
doelgroep en in de professionalisering. 
Het is om te beginnen van belang dat doelen en methoden van de interventie 
aansluiten bij de probleemdefi nities en leefwereld en verwachtingen van cliënten 
(Kleinman, 1980; Knipscheer, 2007). Ook kan ‘vertaling’ van interventiedoelen in 
termen van de voor klanten belangrijke waarden, opvattingen en strategieën nodig 
zijn. Dit noemen we framing van interventiedoelen (Bernal et al., 1995). Hiertoe is 
basiskennis van diversiteit tussen en binnen groepen gewenst. Daarnaast is aan-
dacht nodig voor specifi eke achtergronden en ervaringen van de doelgroep. 
Acculturatieproblematiek of ervaringen, zoals discriminatie, kansloosheid, ongun-
stige sociale of fi nanciële omstandigheden, kunnen leiden tot specifi eke copingstij-
len en eventueel aanleiding zijn tot het wantrouwen van hulpverleners (zie bijvoor-
beeld Armistead et al., 2004). In dialoog met de cliënt moet hierover duidelijkheid 
ontstaan om vervolgens tot eventuele aanpassingen te komen. Methoden en taken 
moeten eveneens aansluiten bij de realiteit van de cliënt. Zo kan bijvoorbeeld een 
netwerk- of familiebenadering raadzamer zijn dan een individuele behandeling. 
Sommige interventies doen een sterk appèl op verbale of cognitieve vaardigheden 
en op een vermogen tot zelfverantwoordelijkheid of bereidheid tot psychologise-
ren, vaardigheden die bij laagopgeleide migranten niet altijd aanwezig zijn (Breuk 
et al., 2007). Bij de methodiek is kortom ruimte nodig voor differentiatie.
Cliëntbetrokkenheid bij de interventie kan een belangrijke succesfactor zijn. 
Daarnaast kan betrekken van de doelgroep een belangrijk middel zijn om interven-
ties bij hun ontwikkeling of aanpassing aan te scherpen (bijvoorbeeld Boyd et al., 
2006; Martinez & Eddy, 2005). 
 Effectieve communicatie is essentieel voor de effectiviteit van een interventie. 
Het kan nodig zijn om gebruik te maken van de ‘eigen’ taal, bijvoorbeeld door inzet 
van tolken of het gebruik van vertaalde materialen (Bellaart, 2001). Welke taal ook 
wordt gebezigd, aanpassing van taalgebruik kan nodig zijn, in het bijzonder bij 
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laagopgeleiden en analfabeten. Het is raadzaam om abstracties te vermijden, zeker 
als deze de eigen werkelijkheid van cliënten te buiten gaan. Hetzelfde geldt vaak 
ook voor schriftelijke communicatie. Ten behoeve van de communicatie kunnen 
eventueel meer audiovisuele materialen worden gebruikt. Ook het controleren of 
boodschappen begrepen zijn, is nuttig. Het is aan te raden symbolen, concepten en 
gezegden te gebruiken waardoor mensen zich ‘thuis voelen’, bijvoorbeeld bij 
introductie van de interventie of tijdens de interventie zelf (bijvoorbeeld Bernal et 
al., 1995; Boyd et al., 2006; Knipscheer, 2007). 

Eén van de grootste vraagstukken in de (jeugd)zorg is die van toeleiding naar 
voorzieningen en preventie van voortijdige uitval: hoe cliënten van niet-westerse 
afkomst te bereiken en vervolgens vast te houden? Een belangrijke manier is extra 
investeren in de toeleiding naar het aanbod met hulp van intermediërende perso-
nen of instellingen. Het betrekken van sleutelpersonen en zelforganisaties kan goed 
werken, evenals ’vindplaatsgericht werken’ (De Gruijter et al., 2007; Bellaart & 
Azrar, 2003). Het kan daarnaast van belang zijn voldoende tijd en aandacht te 
besteden aan het ‘verbinden aan’ en motiveren voor de interventie (Breuk et al., 
2007). Daarbij dient rekening te worden gehouden met de gezinsomstandigheden 
(bijvoorbeeld werktijden, reisafstand, mogelijkheden voor vervoer en kinderop-
vang) (Armistead et al., 2004). Vertrouwen kan verder worden opgebouwd door 
middel van communicatie die niet direct therapiegebonden is, een meer persoon-
lijke benadering, huisbezoeken of het warm houden van contacten (Breuk et al., 
2007; Knipscheer & Kleber, 2004). 
 Het succes van interventies staat of valt met de competentie van de uitvoeren-
de (semi-) professionals (Van Veen et al., 2007). In de context van diversiteit 
betekent dit dat professionals sensitiviteit moeten kunnen opbrengen ten aanzien 
van overeenkomsten en verschillen, bijvoorbeeld in omgangsvormen. Sensitiviteit 
houdt verder in: culturele vooroordelen vermijden, maar ook vooroordelen op basis 
van sociaaleconomische positie, gezinsstructuur, gender, generatie en acculturatie. 
Op grond van zowel expertoordelen van professionals als ervaringskennis van 
allochtone cliënten komen als meest cruciale componenten van interculturele 
competenties naar voren: een open en respectvolle houding, zonder vooringeno-
menheid en vaardigheid in interculturele communicatie (bijvoorbeeld Bekker & 
Frederiks, 2005; Knipscheer & Kleber, 2004). 

Samengevat verdienen de volgende zaken de aandacht. 
Doelen en methoden1. 

Interventiedoelen moeten worden vertaald in voor de cliënt belangrijke • 
waarden, opvattingen en strategieën. De gehanteerde methoden moeten 
aansluiten bij de leefwereld van de jeugdigen en gezinnen.
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Cliëntbetrokkenheid2. 
Betrokkenheid van de jeugdigen en hun ouders bij de (nadere vormgeving • 
van de) interventie kan de slaagkans verhogen. Hetzelfde geldt voor het 
betrekken van (sleutelfi guren uit) doelgroepen, zelforganisaties of cliëntor-
ganisaties bij ontwikkeling/aanpassing van de interventie, bijvoorbeeld door 
behoefteonderzoek of andere vormen van raadpleging.

Communicatie3. 
Zonodig moet kunnen worden gecommuniceerd in de eigen taal van de • 
ouders, of is er (voorlichtings)materiaal voorhanden in de eigen taal.
Zo nodig moet worden rekening gehouden met de jeugdigen en hun ouders • 
door middel van bijvoorbeeld aanpassing van taalgebruik, toepassing van 
andere dan talige communicatiemiddelen of van bij groepen bekende 
symbolen, concepten en gezegden (of vaker checken of de boodschap goed 
is begrepen). 

Bereiken en vasthouden4. 
Er kunnen specifi eke inspanningen nodig zijn om allochtone jeugdigen en • 
ouders te bereiken, zoals bemiddelen via intermediairen, voorlichten en 
motiveren. 
Om hen blijvend te ‘verbinden aan’ de interventie, is een persoonlijke • 
benadering van belang en voldoende tijd voor het winnen en behouden van 
vertrouwen en voor het besteden van aandacht aan specifi eke gezinsomstan-
digheden.

Competenties van professionals5. 
Uitvoerende professionals dienen te beschikken over diversiteitscompenten-• 
ties, of hieraan te (kunnen) werken met behulp van bijvoorbeeld trainingen 
of (na)scholing.

Specifi eke achtergronden van Marokkaanse risicojongeren 5.3 

Welke achtergronden en problemen zijn relevant met het oog op preventie van 
marginalisering bij jongeren van Marokkaanse afkomst? Analoog aan de gangbare 
risicomodellen (zie bijvoorbeeld Deković & Asscher, 2009) beantwoorden we deze 
vraag aan de hand van vier analyseniveaus: die van het individu, het gezin, de 
bredere omgeving en de peergroup. We schetsen de belangrijkste problemen en 
achtergronden en benoemen vervolgens de aangrijpingspunten voor de aanpak van 
de jongeren (of hun gezin en de bredere omgeving) die daaruit voortvloeien. 
 Jongeren in allochtone gezinnen kennen vaak een gebrek aan ‘conventioneel’ 
kapitaal, dat participatie in en binding aan onderwijs en maatschappij in de weg 
staat: hun vaardigheid in het Nederlands, sociale netwerk, informatie en kennis van 
de mainstream cultuur is meestal beperkter dan die van autochtone leeftijdgeno-
ten. Problemen in het onderwijs spelen een rol in het ontstaan van delinquentie 
(Stevens et al., 2005). 
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Allochtone jongeren hebben meer dan hun autochtone Nederlandse leeftijdgenoten 
te maken met bedreigingen van het ‘zelf’ of een instabiel zelfbeeld. Zij wonen 
vaker in concentratiewijken waar kansarmoede en onveiligheid troef zijn en hebben 
binnen- én buitenshuis minder recreatiemogelijkheden, waardoor zij zich meer 
vervelen - een belangrijke risicofactor. Het laatste geldt vooral voor Marokkanen, 
die bovendien meer dan andere groepen stigmatisering als Marokkaan of moslim 
ervaren (Pels, 2003; Pels et al., 2008). Een andere bedreigende factor vormt de 
relatief hoge mate van individualisering ten opzichte van hun ouders (Dagevos, 
2001), waardoor de kans op spanningen en generatieconfl icten groter is. Voorts kan 
er sprake zijn van krenkingen van het ego: in de traditionele Marokkaanse opvoe-
ding - die wij vooral in gezinnen van de eerste generatie nog aantreffen - worden 
zeker oudere zonen verwend en op een voetstuk geplaatst (Pels, 1991; Werdmölder, 
2005). Als tegenover hoge verwachtingen van mannelijkheid en maatschappelijk 
presteren een lage status staat, kan gekrenkt narcisme het resultaat zijn, met alle 
risico’s van dien (Derksen, 2007). De Jong (2007) betoogt dat bij jongeren van 
Marokkaanse afkomst een sterke identifi catie als ‘Marokkaan’ en een negatief 
stigma leiden tot een druk op hun zelfbeeld.
 Jongeren van Marokkaanse afkomst kunnen meer dan anderen worstelen met 
hun maatschappelijke oriëntatie. Aan de ene kant zijn zij, bijvoorbeeld vergeleken 
met Turken, relatief sterk op Nederland georiënteerd (Dagevos, 2001). Hierdoor zijn 
zij wellicht kwetsbaarder voor een lage maatschappelijke status en negatieve 
bejegening vanuit de samenleving. Aan de andere kant hebben zij meer dan 
gemiddeld te maken met polarisatie tussen de etnische/religieuze gemeenschap en 
de bredere samenleving. Deze polarisatie krijgt niet alleen gestalte in het politieke/
maatschappelijke debat. Ook Marokkaanse ouders kunnen, al dan niet bewust, een 
polariserende houding aan de dag leggen. Vooral bij jongens kan dit er toe leiden 
dat zij lak krijgen aan de omgeving en daar heersende regels. Er kan zo een gebrek 
aan binding ontstaan met gezin, school en de Nederlandse samenleving en sociaal 
isolement kan het gevolg zijn (Pels, 2003; Buijs et al., 2006). 
  Al langer is bekend dat allochtonen vanwege psychosociale stress een verhoogde 
kans lopen op psychische problematiek. Zij lopen een verhoogde kans op internali-
serende en externaliserende gedragsproblemen (Stevens et al., 2004; Vollebergh et 
al., 2005), die een voorbode kunnen zijn van marginalisering. Stevens et al. (ibid.) 
laten zien dat Marokkaanse jongeren relatief hoog scoren op externaliserende 
problematiek, althans in de ogen van leerkrachten. Ook komt uit het epidemiologi-
sche onderzoek van de voornoemde auteurs naar voren dat er een verband is tussen 
gepercipieerde discriminatie en emotionele problemen (Stevens et al., 2005). 
Recent neemt ook de empirische evidentie toe van de verhoogde kans op psychopa-
thologie, met name schizofrenie, onder Marokkanen. Deze kans blijkt groter in 
etnisch gemengde dan in zwarte wijken. Dit leidt tot de hypothese dat hier, naast 
genetische factoren, sociale problematiek aan de orde kan zijn, zoals afwezigheid 
van sociale steun en een problematisch zelfbeeld (Selten, 2002; Veling et al., 2008). 
Psychopathologie vormt een belangrijke risicofactor, bijvoorbeeld vanwege de 
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vergrote bevattelijkheid voor groepsdruk als gevolg ervan. Daarbij komt dat 
allochtone ouders minder in staat zijn tot adequate vroegsignalering en minder 
gemakkelijk de weg vinden naar de hulpverlening. Allochtone jongeren zijn mede 
hierdoor ondervertegenwoordigd in de vrijwillige hulpverlening en oververtegen-
woordigd in de niet-vrijwillige, zwaardere hulpverlening (Van den Broek et al., 
2010). Uit onderzoeken naar de vraag naar en het aanbod aan (vrijwillige) onder-
steuning en hulp van gezinnen van niet-westerse komaf blijkt steevast een afstand 
tussen beide (Nijsten et al., 2002; Pels et al., 2009). 

In een deel van de allochtone gezinnen kan sprake zijn van pedagogisch lacunes, 
om te beginnen een relatief autoritaire controle van kinderen (Nijsten, 2000; Pels & 
De Gruijter, 2005). Ondersteuning van kinderen kan sterk vervlecht zijn met 
controle en ‘preken’. Eenrichtingsverkeer in de communicatie is vanzelfsprekender 
dan onderlinge openheid (Pels & Nijsten, 2000). Deze opvoedingscontext biedt 
geringere kansen om autonomie te ontwikkelen, hetgeen jongeren gevoeliger kan 
maken voor groepsdruk. Verder zijn ouders in Marokkaanse gezinnen, althans 
degenen van de oudere generatie, vanaf de puberteit vaak nog weinig actief 
betrokken bij de opvoeding van en het toezicht op hun zonen (Pels, 1998; Stevens 
et al., 2006). Voor veel jongens is dan sprake van ‘straatsocialisatie’ in de groep van 
leeftijdgenoten (zie ook De Jong, 2007). Een gebrek aan ouderlijk toezicht staat 
stelselmatig in verband met criminaliteit en valt eveneens vooral op in Marokkaanse 
gezinnen (Junger-Tas, 2001; Stevens et al., 2006).  Wissink et al., (2006) conclude-
ren dat openheid van kinderen jegens hun ouders hierbij een cruciale rol speelt en 
we zagen hiervoor dat het daar nogal eens aan ontbreekt. Voorts zien we een 
relatief geringe betrokkenheid van vaders bij de kinderen en hun opvoeding (Pels, 
2005). Onderzoek onder marginaliserende Marokkaanse jongens wijst uit dat proble-
men mede verband houden met vaders’ te harde hand of juist hun afwezigheid als 
opvoeder. Moeders kunnen daarbij eveneens een rol spelen door kinderen te 
‘beschermen’ tegen hun vader en daarmee diens gezag (verder) te ondermijnen 
(bijvoorbeeld Pels, 2003; Werdmölder, 1990). 
 Een negatieve, confl ictueuze relatie in gezinnen gaat sterk samen met agressief 
en delinquent gedrag, emotionele problemen en een lage zelfwaardering (Stevens 
et al., 2005; Wissink et al., 2006). Marginaliserende Marokkaanse jongens komen, 
zoals Werdmölder (ibid.) en Pels (ibid.) eerder in kwalitatief onderzoek lieten zien, 
vrijwel altijd uit gezinnen waar de onderlinge relaties verstoord zijn, gezagsproble-
matiek speelt en waar de Nederlandse omgeving nogal eens met wantrouwen wordt 
bezien. Vooral Marokkaanse ouders van de eerste generatie kunnen (culturele) 
bedreiging ervaren vanuit de samenleving, die soms kan doorslaan in wantrouwen 
en antagonisme. Meer of minder impliciet kunnen ouders de boodschap uitdragen 
dat respect er in deze context minder toe doet (Pels, 1991, 1998, 2005). Dit brengt 
niet alleen risico mee voor de binding aan het gezin, maar ook voor die met de 
maatschappij. 
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Migrantenouders hebben vaak een gebrek aan sociaal, cultureel en informatiekapi-
taal, met negatieve gevolgen voor de maatschappelijke ondersteuning van kinde-
ren. Het vinden van de balans tussen wat zij van huis uit meekregen en wat de 
wijdere omgeving vraagt, vormt voor hen een grotere opgave dan voor autochtone 
ouders. Zij moeten bovendien opvoeden in een pedagogische context die in 
sommige opzichten als bedreigend wordt ervaren. Over het algemeen blijken zij 
dan ook relatief veel te kampen met opvoedingsonzekerheid (Pels & Distelbrink, 
2000; Pels & De Gruijter, 2005) en zowel op het vlak van steun, controle en toezicht 
als in de communicatie met kinderen. Daarnaast stelt de morele opvoeding in de 
permissieve en seculiere Nederlandse samenleving ouders voor vragen, evenals de 
begeleiding van kinderen die kansloosheid of stigmatisering ervaren. 
 De meerderheid van allochtone gezinnen woont in grootstedelijke concentratie-
wijken waar veel problemen samenkomen en relatief weinig ‘eigen’ voorzieningen 
en plekken zijn voor jongeren. Ouders in deze wijken hanteren minder toezicht en 
mede vanwege de kosten wordt de vrijetijdsbesteding van kinderen er minder 
gekanaliseerd in georganiseerd verband. Jongeren lopen er meer dan gemiddeld 
kans om in aanraking te komen met leeftijdgenoten die van het rechte pad afge-
dwaald zijn en hen wegwijs kunnen maken aan de zelfkant van de maatschappij. Dit 
gegeven is uiterst relevant: relaties met (deviante) leeftijdgenoten hebben onaf-
hankelijke effecten hebben op het ontstaan en aanhouden van probleemgedrag 
(Maugham, 2001).
 Peers maken een wezenlijk onderdeel uit van de leefwereld van opgroeiende 
jongeren. Voor allochtone jongeren blijkt dit nog meer op te gaan. Zij moeten vaak 
zonder steun van hun ouders of vanuit wijdere informele kring hun weg in de 
Nederlandse samenleving vinden. Zij blijken zich dan ook relatief sterk te verlaten 
op de steun en voorbeelden van hun leeftijdgenoten. In vergelijking met Nederland-
se jongeren vormen vriend(inn)en voor hen een relatief belangrijke bron van steun. 
Zij zijn ook bevattelijker voor groepsdruk. Aan de andere kant ontlenen zij minder 
steun aan hun ouders, vooral vaders (Huiberts et al., 2002; Pels & Nijsten, 2003). 
Vooral jongens kennen een relatief hoge mate van vrijheid onder peers, ook omdat 
zij minder tijd doorbrengen in huis of in georganiseerd vrijetijdsverband en minder 
onder toezicht van hun ouders staan. Dit alles geldt zeker voor veel Marokkaanse 
jongens. In termen van De Jong (2007) hebben zij in het publieke domein de regie 
van hun socialisatie in eigen hand. Een relatief sterke toegenegenheid tot leeftijd-
genoten en onderlinge afhankelijkheid vormen belangrijke risicofactoren (bijvoor-
beeld Engels & Ter Bogt, 2001). Gevoegd bij de context van grootstedelijke concen-
tratiewijken, waar de kansarmoede en kans op contact met marginaliserende peers 
relatief groot is, lopen Marokkaanse jongens dus extra risico’s op marginalisering. 
De door De Jong (2007) beschreven straatjongens van Marokkaanse afkomst in 
Amsterdam zoeken in de groep bevestiging van hun zelfbeeld, bescherming tegen 
pesterijen, diefstal en geweld en een uitweg uit de verveling. Om geaccepteerd te 
worden en ridiculisering of uitsluiting te voorkomen, moeten zij hun gedrag 
afstemmen op dat van de anderen. Zij krikken hun zelfrespect en het respect van 
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de groepsleden op door conventionele gedragsnormen te verwerpen en deviante 
straatwaarden op te waarderen. Door te verwijzen naar het onrecht dat ‘de’ 
Marokkanen in Nederland wordt aangedaan legitimeren zij hun overlastgevende of 
criminele groepsgedrag, waarmee de cirkel rond is. 

Welke aangrijpingspunten voor de aanpak van de jongeren (of hun gezin en bredere 
omgeving) vloeien voort uit de geschetste problemen en achtergronden? 

Jeugdigen1. 
Om jongeren te helpen relevant cultureel, sociaal en informatiekapitaal te • 
ontwikkelen, verveling het hoofd te bieden en hen te begeleiden naar 
(maatschappelijke) participatie, is een aanbod van belang op het gebied van 
educatie, vrije tijd, sport en toeleiding naar werk.
Ondersteunende activiteiten, bijvoorbeeld door middel van coaching en • 
mentoring, zijn nodig ten behoeve van empowerment, binding aan bijvoor-
beeld school of werk.

Leeftijdgenoten2. 
Omdat van de peergroup zeker bij oudere jongeren een belangrijke sociali-• 
serende invloed uitgaat, is het belangrijk negatieve groepsvorming te 
verstoren en positieve groepsvorming te ondersteunen. Een appèl op de 
moraliteit van jongeren kan gedaan worden in de context van positieve 
groepsvorming (naast die van gezin of school), maar moet worden vermeden 
in een negatieve peercontext.
Participatie van jongeren, hen betrekken bij (het nadenken over) activitei-• 
ten voor jongeren, is een belangrijk middel om de ‘eigen kracht’ en het 
zelfvertrouwen te versterken. Om dit te laten slagen, zou gebruik gemaakt 
kunnen worden van wat bekend is over groepsdynamiek onder jongeren.

Gezin en omgeving3. 
Het coachen van ouders in het stimuleren van de ontwikkeling van hun • 
kinderen, in de begeleiding bij hun gang door het onderwijs en in de 
samenwerking met (maatschappelijke) voorzieningen, is van groot belang. 
Hetzelfde geldt voor opvoedingsondersteuning. Gezinnen hebben behoefte • 
aan steun bij het ontwikkelen van een meer autoritatieve gezagshandhaving, 
toezicht op opgroeiende kinderen, communicatie met hun kinderen, vergro-
ten van de betrokkenheid van vaders, ‘opvoeden in Nederland’, vroegsigna-
lering en toeleiding naar voorzieningen.
De betrekkingen tussen gezin en preventieve voorzieningen/jeugdzorg • 
moeten verbeteren. Frontliniewerk van vrijwilligers en semi-professionals, 
bijvoorbeeld intermediairen, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Profes-
sionele voorzieningen zouden hierop moeten aansluiten en dit werk moeten 
ondersteunen.
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Beoordeling van de zes interventies5.4 

In het voorgaande zijn de criteria gegeven voor het screenen van interventies op 
culturele sensitiviteit en op de vraag of zij tegemoet komen aan belangrijke 
achtergronden van marginalisering bij jongeren van Marokkaanse afkomst. Daarmee 
zijn we toegekomen aan de beoordeling van de zes door de stad Amsterdam 
ingezette interventies in het kader van de Donnergelden. We gaan in op de aspec-
ten waarover we op grond van dit onderzoek uitsluitsel kunnen geven en beant-
woorden daarbij voor de afzonderlijke interventies en vervolgens meer in algemene 
zin de volgende vragen.

Sluiten de 1. doelen en methoden van de interventies aan bij de leefwereld van de 
jeugdigen en gezinnen? 

Is er voor de jongeren een aanbod van (ondersteunende) activiteiten, 2. coaching 
en/of ondersteuning bij positieve groepsvorming? 

Krijgen de ouders 3. ondersteuning bij de opvoeding op de terreinen waar bij hen 
behoeften liggen, is er sprake van toeleiding naar of verbetering van hun 
betrekkingen met voorzieningen voor steun en zorg? 

Is er sprake van 4. betrokkenheid van jeugdigen/ouders of van sleutelfi guren of 
zelforganisaties uit de gemeenschap bij de (nadere vormgeving van de) interven-
tie?

Is de 5. communicatie afgestemd op de doelgroep? Wordt er indien nodig gecom-
municeerd in de eigen taal van de cliënt of is anderszins sprake van aanpassing 
van taalgebruik of communicatiemiddelen? 

Hoe staat het met 6. strategieën van bereiken en vasthouden? Worden er zo nodig 
specifi eke inspanningen verricht om cliënten te interesseren voor en vast te 
houden in de interventie?

Beschikken uitvoerende professionals over 7. diversiteitscompententies of wordt 
hieraan gewerkt met behulp van bijvoorbeeld training of (na)scholing?

Halt-huisbezoeken
De Halt-huisbezoeken behelzen een informele, outreachende aanpak, die positief 
uitwerkt op het bereik en de medewerking van de betrokkenen. Vrijwel alle 
jongeren en ouders worden bereikt. Bij de Gezinsbezoeken gaat het onder meer om 
erkenning van de culturele achtergrond en aansluiting bij de leefwereld van het 
gezin. Er vindt, ook binnen de verdere Halt-afdoening, coaching plaats van de 
jongere, vooral door diens inzicht in (de gevolgen van) het eigen gedrag te verho-
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gen en ‘schaamte te creëren’. Ondersteuning bij positieve groepsvorming behoort 
bij deze korte interventie niet tot de doelstelling. 
Ouders worden wel gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor het 
gedrag van hun kinderen, een doel waarmee de geïnterviewde ouders instemmen. 
Daarnaast ligt het in de bedoeling ouders pedagogische ondersteuning te bieden bij 
disciplineproblemen, evenals eventuele ondersteuningsbehoeften te signaleren en 
hen te motiveren voor en toe te leiden naar hulp. Blijkens de evaluatie lijkt dit 
laatste doel grotendeels gerealiseerd te worden. 
 De huisbezoeken zijn in potentie drempelverlagend, aangezien de Halt-mede-
werksters voor veel van de gezinnen de eerste kennismaking vormen met de 
hulpverlening en door de jongeren en ouders, ook vanwege hun Marokkaanse 
achtergrond, als vertrouwenwekkend worden ervaren. 
 Jongeren en/of ouders, noch sleutelfi guren of zelforganisaties zijn betrokken bij 
de totstandkoming van de interventie in de zin van raadpleging of inspraak over 
aard en inhoud van de interventie. Wel zijn de medewerksters die de interventie 
uitvoeren van Marokkaanse komaf.
 Door de inzet van de medewerksters van Marokkaanse afkomst is de interventie 
geheel ingesteld op meertaligheid en gebruik van de moedertaal waar nodig. De 
personeelsbezetting past qua taal en achtergrond bij de doelgroep. Dit blijkt ook 
uit de reacties van Marokkaanse jongeren en ouders op de interventie. Hiermee 
lijken de professionals over voldoende diversiteitscompetenties te beschikken. De 
medewerksters hadden aanvankelijk moeite de hulpverlenerstaal om te zetten naar 
hun moedertaal. In de loop der tijd hebben zij adequate omschrijvingen gevonden 
voor het Nederlandse hulpverleningsjargon waardoor zij op eventuele taalbarrières 
kunnen anticiperen.

Taakstrafzittingen 
Op de Taakstrafzitting wordt de jongere persoonlijk benaderd en wordt, binnen de 
mogelijkheden van de taakstraffen, maatwerk geleverd. Ondersteuning bij positieve 
groepsvorming is bij deze interventie niet aan de orde. Ook ouders krijgen geen 
specifi eke ondersteuning op terreinen waar hun behoeften liggen en er wordt niet 
doorverwezen. In principe wordt wel beoogd de ouders te betrekken en aan te 
spreken op hun verantwoordelijkheid. De mate waarin dit gebeurt varieert echter: 
deels blijken oudere kinderen de ouders te vertegenwoordigen en niet alle mede-
werkers van het OM omhelzen de pedagogische invulling van hun taak. Wel stellen 
de ouders de mogelijkheid om hun zienswijze te geven en vragen te stellen op 
prijs, evenals overigens de strenge en serieuze toon waarop de unitsecretaris hun 
kind aanspreekt. De geïnterviewde familieleden geven niet de indruk dat ze zelf op 
hun verantwoordelijkheden of pedagogische vaardigheden zijn aangesproken. 
 De jeugdigen en ouders zijn bij de interventie betrokken in de zin dat ze er het 
doelwit van zijn. Ze zijn niet betrokken bij de aard en invulling ervan, evenmin als 
personen of organisaties uit de eigen gemeenschap.
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Hoewel er zo nodig een tolk kan worden ingeschakeld, blijkt dit in de praktijk niet 
altijd te gebeuren. Dit is enerzijds vanwege het ontbreken van informatie vooraf 
over een eventuele taalbarrière en anderzijds vanwege beperkte prioriteit.
 Bij de Taakstrafzittingen loopt men nogal eens aan tegen een laag intelligentie-
niveau van jongeren, hetgeen tot aangepast taalgebruik noopt. Eén van de respon-
denten uit een behoefte aan training in de omgang met deze doelgroep. Waar bij 
de Halt-huisbezoeken juist op verschillen, zoals de sterke schaamtecultuur, wordt 
ingespeeld, ervaren de medewerkers op dit punt een probleem dus wellicht een 
lacune in hun vakmanschap. Voor de unitsecretarissen bestaat de mogelijkheid om 
diversiteitstrainingen te volgen. De trainingen zijn echter niet verplicht, terwijl er 
daarnaast dus nog geen antwoord is op de genoemde specifi eke behoefte aan 
deskundigheidsbevordering.
 De persoonlijke ontmoeting met de jongere op de zitting in plaats van een 
schriftelijke afdoening is intussen regulier beleid. Dit betekent voor de Marokkaanse 
doelgroep een verbetering in bereik. Een minpunt is nog wel dat de eerste uitnodi-
ging plaatsvindt per brief; de - tweede - persoonlijke uitnodiging door de politie 
blijkt beter te werken. Ook wordt de tijd die beschikbaar is voor de zitting soms 
wat krap gevonden. 

Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing 
Ook bij deze interventie vormt de persoonlijke benadering, waarbij afspraken zowel 
op kantoor als thuis mogelijk zijn, een kans uit het oogpunt van bereik en toeganke-
lijkheid voor de doelgroep. Van belang is dat de systemische benadering naast het 
gezin ook het betrekken van instellingen rondom de jongere (school, hulpverlening) 
inhoudt. Uit de beschikbare gegevens lijkt af te leiden dat de professional hierbij de 
schakel blijft, waarmee de overbrugging van de afstand tussen ouders en voorzie-
ningen mogelijk minder aandacht krijgt dan deze verdient. Wat de jongeren betreft 
behoort een aanbod aan (ondersteunende) activiteiten en hun motivering daarvoor 
tot de taken van de medewerkers. Hier vormt echter de beschikbare tijd, als 
belangrijke voorwaarde voor de ondersteuning en motivering van de jongeren, een 
knelpunt. 
 Verder ervaren medewerkers ook hier een probleem met de schaamtecultuur en 
de daaraan gerelateerde ontkenning door jongeren van hun wangedrag. Wellicht 
duidt dit op het belang van aandacht voor specifi eke professionalisering.
De jongeren, ouders en sleutelfi guren/zelfgorganisaties worden niet betrokken bij 
de aard en inhoud van de interventie.
 Ouders worden geïnformeerd over het plan van aanpak voor hun kind. Zij 
worden zelf verder niet ondersteund of toegeleid naar voorzieningen. De communi-
catie is door inzet van een tolk als dit nodig is goed afgestemd op de doelgroep. De 
medewerkers worden niet specifi ek getraind op het omgaan met diversiteit of 
culturele sensitiviteit. Er leeft behoefte aan verdergaande deskundigheidsbevorde-
ring op het punt van advisering aan de Rechtbank.
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Intensieve aanpak jongvolwassenen ( JOVO)
De outreachende, persoonlijke en systemische benadering - zowel gericht op het 
gezin als op andere contexten zoals school en hulpverlening - maken dat ook deze 
reguliere interventie geschikt is voor de doelgroep. Hetzelfde geldt voor het aanbod 
van (ondersteunende) activiteiten en de coaching. De interventie beoogt de 
positieve oriëntatie op en binding met de Nederlandse samenleving bij de Marok-
kaanse doelgroep te stimuleren, hetgeen ook volgens de literatuur van belang is 
voor preventie en bestrijding van marginalisering. Wellicht komen deze doelen 
naderbij door de voornoemde aanpak. In de uitgangspunten van de aanpak hebben 
de isolatie van de marginale peergroup en ondersteuning bij positieve groepsvor-
ming, doelen die in het kader van de Donneraanpak staan vermeld, een duidelijke 
rol. Het is in het kader van deze evaluatie onduidelijk in hoeverre hier in de 
praktijk aandacht voor is. Een knelpunt vormt ook hier de beschikbare tijd, die 
verder is afgenomen vanwege het gehanteerde registratiesysteem. 
De jongeren worden binnen de interventie ondersteund, gecoacht en gemotiveerd. 
Ouders komen slechts zijdelings in beeld. Zij noch andere personen of organisaties 
uit de gemeenschap worden betrokken bij de wijze waarop het traject van de 
jongvolwassene vorm krijgt. Hoewel de organisatie in haar beleid gerichte aandacht 
besteedt aan het omgaan met diversiteit, is die aandacht in de uitvoeringspraktijk 
minder. De medewerkers hebben wel een training gehad in het herkennen van en 
omgaan met radicalisering. Er bestaat behoefte aan verdergaande deskundigheids-
bevordering ten aanzien van omgaan met licht verstandelijk gehandicapten.

Gezinsbezoeken SAOA
Deze gezinsbezoeken zijn outreachend en gezinsgericht. Vermeldenswaard is dat 
uitdrukkelijk beide ouders betrokken worden en dat de gezinsbezoekers in koppels 
werken die eerst de gezinsleden samen spreken en vervolgens opsplitsen om de 
ouders en jongere apart te spreken. Daarna vergelijken de medewerkers beide 
verhalen om te achterhalen in hoeverre de ouders zich bewust zijn van wat de 
jongere buitenshuis doet. Uit onderzoek is bekend dat dit vaak niet het geval is 
(bijvoorbeeld Stevens et al., 2003). De ouders worden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid voor het doen en laten van hun overlastgevende zonen 
buitenshuis en krijgen manieren aangereikt om het toezicht op hen te verbeteren, 
zoals ook het geval is bij de Halt-huisbezoeken. Afgaand op de observatie is hiervan 
tijdens de gezinsbezoeken ook daadwerkelijk sprake. Als zorg- en ondersteunings-
behoeften worden gesignaleerd, vindt in principe via het stadsdeel doorverwijzing 
plaats. De gezinsbezoekers proberen de ouders te motiveren voor hulpverlening. Bij 
doorverwijzing wordt vanuit SAOA de monitoring van het gezin verlengd. De 
langere, indirecte route van doorverwijzing maakt de toeleiding naar steun en zorg 
kwetsbaar. Daarbij geldt overigens ook dat opvoedingsondersteuning voor ouders 
met tieners in Amsterdam nog dun gezaaid is (zie gemeente Amsterdam, 2008). 
 De interventie is door de inzet van uitvoerenden van Marokkaanse afkomst en 
specifi eke toewijzing van gezinnen op basis van afkomst en dialect geheel ingesteld 
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op meertaligheid en inzet van de moedertaal waar nodig. De personeelsbezetting 
past qua taal en achtergrond bij de doelgroep. Dit blijkt uit de observatie, maar 
ook de reacties van Marokkaanse jongeren en ouders op de interventie getuigen 
hiervan. Aan dit criterium van diversiteitgevoeligheid lijkt goed te worden voldaan. 
Uit de observatie van een huisbezoek in het kader van SAOA valt op te maken dat 
de gezinsbezoekers er goed in slagen de ouders en jongere met hun taalgebruik en 
hun erkenning van de cultuur te bereiken.
Jongeren, ouders noch sleutelfi guren of zelforganisaties zijn betrokken bij de 
totstandkoming van de interventie in de zin van raadpleging over of inspraak in de 
aard en inhoud van de interventie. Wel zijn de medewerkers die de interventie 
uitvoeren van Marokkaanse komaf. De medewerkers volgen verder geen specifi eke 
trainingen gericht op het omgaan met de doelgroep. 

Aanpak OMPG
Ook deze gezinsgerichte voorziening is bij uitstek outreachend. Eén gezinsmanager 
brengt door middel van huisbezoeken behoeften van jongeren en ouders in kaart en 
coördineert de connecties met hulpverlenende instellingen rondom het gezin. 
 In vergelijking met de andere interventies ligt er een sterker accent op verbete-
ring van de afstemming tussen het gezin en de voorzieningen. Het gezin wordt 
betrokken bij het hele proces van gezinsmanagement en het opstellen van een plan 
van aanpak. De hoeveelheid tijd die per gezin beschikbaar is, vormt een belangrijk 
pluspunt. Wel kan het vinden van de balans tussen het betrekken van de gezinsle-
den en het dwangkader een lastig punt zijn, zeker omdat de aanpak door de nadruk 
op het stoppen van overlast redelijk repressief van aard is. Het (dreigen met) 
inzetten van dwangmiddelen en sancties kan de vertrouwensrelatie - die van groot 
belang is om de jongeren en het gezin te bereiken en vast te houden - ernstig 
verstoren. Zorg dient voldoende aandacht te krijgen. Het vinden van een juiste 
balans hierin vraagt veel van de competenties van de betrokken professionals. 
 Deze interventie zet duidelijk in op het winnen en behouden van vertrouwen 
van het gezin en de jongeren. Het gaat bijvoorbeeld om vertrouwen winnen door 
op korte termijn concrete zaken te regelen, door bijvoorbeeld een beroep te doen 
op het Kinderfonds Sport voor één van de kinderen om vervolgens meer voor elkaar 
te kunnen krijgen. De aanpak wordt mede afgestemd op behoeften van de gezinsle-
den. De ouders en jongeren hebben inbreng bij de totstandkoming van de interven-
tie, al kan deze inbreng nog worden vergroot (zie Van Burik et al., 2010). 
 Als de cliënten het Nederlands niet voldoende machtig zijn, wordt er een tolk 
ingezet. De medewerkers volgen geen training in culturele sensitiviteit, maar zijn 
wel continu met professionalisering op de eigen taakinhoud bezig.
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Conclusie: aansluiting interventies bij diversiteit en achtergronden5.5 

De interventies bieden jongeren een aanbod van (ondersteunende) activiteiten en 
coaching. Dit geldt in ieder geval voor Halt, Begeleiding tussen voorgeleiding en 
schorsing en Intensieve aanpak jongvolwassenen. Of de aard en inhoud van de 
ondersteuning en coaching voldoende tegemoet komen aan de behoeften van 
jongeren, is niet goed uit de beschikbare gegevens  op te maken. Bij Halt is de 
pedagogische invulling vooral beperkt tot ‘aanspreken op’ gedrag en lijkt er minder 
sprake te zijn van pedagogische ondersteuning gericht op empowerment. Verder 
zijn alle interventies gericht op individuele jongeren. De belangrijke socialisatie-
context van de peergroup wordt in geen van de interventies geadresseerd, voor 
zover bekend ook niet in de Intensieve aanpak Jongvolwassenen die blijkens de 
doelstellingen wel de aansluiting van jongeren bij positieve groepen beoogt te 
ondersteunen. 
 Alle interventies benaderen jongeren in de context van belangrijke sferen 
waarin zij opgroeien, in ieder geval het gezin. In mindere mate komen ook school 
en werk in het vizier, terwijl de context van de peergroup - die juist voor alloch-
tone jongeren een belangrijke socialisatiecontext vormt - weinig in beeld is.
 Binnen de aanpak OMPG wordt ouders ondersteuning geboden bij de opvoeding. 
Halt-huisbezoeken en de gezinsbezoeken van SAOA bieden enige ondersteuning bij 
de opvoeding, vooral op één van de belangrijke terreinen waar bij hen behoeften 
liggen, namelijk die van disciplinering en toezicht. Belangrijke andere behoeften 
blijven bij een deel van de interventies onderbelicht, zoals ondersteuning bij het 
bieden van steun aan en communicatie met kinderen, morele opvoeding en begelei-
ding van kinderen bij ervaren stigmatisering. Ouders worden binnen deze interven-
ties eerder ‘aangesproken op’ hun verantwoordelijkheid als opvoeder dan dat ze 
daarin vanuit hun eigen vragen en behoeften de hand krijgen gereikt. Vooral ook de 
vader-zoonrelatie zou blijkens de literatuur meer aandacht behoeven. 
 Toeleiding van ouders naar of verbetering van hun betrekkingen met voorzienin-
gen voor steun en zorg staat op het programma van Halt-huisbezoeken, SAOA-ge-
zinsbezoeken en de aanpak OMPG. In de laatstgenoemde interventie ligt hierop een 
sterk accent. De gezinsmanager neemt hierin de regie. In de andere twee interven-
ties geschiedt dit altijd vanuit doorverwijzing met warme overdracht in (Halt-huis-
bezoeken) en indirect via het stadsdeel. Niettemin lijken de professionals bij veel 
interventies de ‘linking pin’ te blijven tussen het gezin en de instituties rondom het 
gezin, terwijl juist ook de overbrugging van de afstand tussen de gezinnen en 
andere instituties ondersteuning verdient. 
 Het betrekken van de jeugdigen en ouders, sleutelpersonen en zelforganisaties, 
in de zin van aandacht voor hun percepties, raadpleging of inspraak over aard en 
inhoud van de interventies, is weinig aan de orde. Bij interventies in de justitiële 
sfeer, dat wil zeggen in een gedwongen kader, zijn daar uiteraard ook grenzen aan. 
Jeugdigen en ouders zijn in die zin bij de interventies betrokken dat ze er het 
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doelwit van zijn. Uitzondering vormt de aanpak OMPG die mede is afgestemd op 
behoeften van de gezinsleden. Wel ervaren de uitvoerenden het vinden van de 
balans tussen het betrekken van de gezinsleden en het dwangkader als lastig. De 
aanpak OMPG laat zien dat in dit kader responsiviteit voor de verwachtingen en 
behoeften van betrokkenen van belang is. Aansluiting bij de leefwereld van de 
doelgroep vormt een belangrijke voorwaarde voor succes en kan wellicht meer 
worden nagestreefd. Daarbij kan ook de expertise van sleutelfi guren of organisaties 
uit de gemeenschappen beter worden benut.
 Ook de Gezinsbezoeken van SAOA en de Halt-huisbezoeken zijn mede gericht op 
het in kaart brengen van zorgbehoeften in het gezin en vervolgens doorgeleiding 
naar de geëigende voorzieningen. De doorgeleiding geschiedt door tussenkomst van 
het stadsdeel. 
Voor zover bekend vond bij geen van de interventies behoefteonderzoek of 
raadpleging vooraf plaats. Bij twee interventies (Halt-huisbezoeken en SAOA-gezins-
bezoeken) zijn er wel professionele ervaringsdeskundigen uit de eigen etnische 
kring direct bij de vormgeving en uitvoering betrokken.
 Alle interventies hanteren een aanpak die voldoet aan belangrijke voorwaarden 
voor het bereiken en vasthouden van cliënten: ze zijn outreachend en/of gericht op 
een persoonlijke aanpak en het leveren van maatwerk staat voorop. Er worden zo 
nodig specifi eke inspanningen verricht om cliënten te interesseren voor en vast te 
houden in de interventie. De interventies voldoen daarmee aan belangrijke voor-
waarden voor het bereiken en motiveren van jongeren en ouders en voor preventie 
van drop-out. 
 Op welke manieren hieraan in detail wordt gewerkt, bijvoorbeeld aan het 
winnen en behouden van vertrouwen, kan verschillen. Wel signaleren we op dit 
punt enkele risico’s: bij twee van de interventies, Intensieve aanpak JOVO en in 
mindere mate bij Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing, speelt een gebrek 
aan tijd, terwijl tijd een belangrijke voorwaarde is voor het winnen en behouden 
van doelgroepen die op afstand van voorzieningen staan en voor responsiviteit en 
maatwerk. Verder zou ook een uitnodiging per brief, zoals bij de Taakstrafzittingen, 
beter vervangen kunnen worden door een persoonlijker benadering.

De communicatie gericht op de doelgroep krijgt op verschillende manieren aan-
dacht binnen de interventies. De huisbezoeken en gezinsbezoeken zijn door de 
inzet van uitvoerenden van Marokkaanse afkomst geheel ingesteld op meertaligheid 
en inzet van de moedertaal waar nodig. 
 Bij de andere interventies is een beperkte minderheid van de medewerkers van 
Marokkaanse afkomst. Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing, Aanpak OMPG 
en Intensieve aanpak Jongvolwassenen beschikken over één respectievelijk enkele 
medewerkers van Marokkaanse afkomst, maar deze zijn wel steeds in de minder-
heid. Vanuit OMPG wordt aangegeven dat hun aantal, vooral ook vanwege het 
rolmodel dat ze kunnen bieden, verhoogd zou moeten worden. Bij deze interventies 
kunnen indien nodig tolken worden ingezet, al lukt het bij Taakstrafzittingen niet 
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altijd deze tijdig in te schakelen, mede vanwege beperkte prioriteit en het ontbre-
ken van informatie vooraf over een eventuele taalbarrière.
 Binnen de interventies loopt men nogal eens aan tegen een laag intelligentieni-
veau van jongeren, hetgeen tot aangepast taalgebruik noopt. Geen van de geïnter-
viewde jongeren en ouders heeft echter uitlatingen gedaan die wijzen op proble-
men met het begrijpen van de boodschappen van de professionals, of zij nu van 
Marokkaanse origine waren of niet. De tevredenheid over de hulpverlening van deze 
beide groepen professionals loopt weinig uiteen. 
Afgaand op de beschikbare gegevens lijkt de communicatie ook in andere opzichten 
geen obstakel, maar uitspraken hierover zijn feitelijk alleen te doen op basis van 
diepgaander observatie- en interactieonderzoek. 
 Binnen dit onderzoek is niet goed na te gaan of de uitvoerende professionals 
over voldoende diversiteitcompetenties beschikken. Wel is nagegaan of hieraan 
wordt gewerkt met behulp van bijvoorbeeld training of (na)scholing. De personeels-
bezetting bij de Halt-huisbezoeken en de SAOA-gezinsbezoeken past qua taal en 
achtergrond bij de doelgroep. Hiermee lijken deze interventies aan het criterium 
van diversiteitgevoeligheid te voldoen. Overigens is dit niet vanzelfsprekend, omdat 
ook professionals uit de doelgroepen blinde vlekken kunnen hebben en omdat de 
beroepsopleidingen nog weinig voorbereiden op de multi-etnische context (Berger 
et al., 2010; Naber & Bijvoets, 2011). Dit blijkt ook uit de reactie van een Marok-
kaanse jongere op de Marokkaanse gezinsbezoekers. De vier andere interventies 
beschikken slechts beperkt over uitvoerenden uit de doelgroep. Bij meerdere 
interventies volgen medewerkers geen training in culturele sensitiviteit of is 
beschikbare training niet verplicht. Hiermee is overigens niet gezegd dat er geen 
aandacht wordt besteed aan professionalisering. In alle interventies wordt werk 
gemaakt van deskundigheidsbevordering gericht op de specifi eke eigen taakinhoud. 
Bij Begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing en Intensieve aanpak Jongvolwas-
senen leeft de behoefte aan verdergaande deskundigheidsbevordering op het punt 
van advisering aan de Rechtbank, respectievelijk het omgaan met licht verstande-
lijk gehandicapten. Overigens moet wat betreft na- en bijscholing in culturele 
sensitiviteit ook goed worden nagedacht over de inhoud en vorm. Uit evaluatie van 
diversiteittrainingen blijkt dat deze om doel te treffen scherp moeten inspelen op 
de specifi eke beroepsvereisten van de betrokken professionals (zie bijvoorbeeld 
Pels et al., 2009). 
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Bijlage 1 Uitwerking onderzoeksvragen
We beantwoorden in dit onderzoek de volgende drie vragen: 

Wat houdt de methodiek van de interventies in?1. 
Wat hebben de interventies opgeleverd en hoe verlopen de interventies? Wat 2. 
zijn de succes- en faalfactoren?
Wat kan gezien de bestaande literatuur verwacht worden van de effectiviteit 3. 
van de interventies?

Bij de methodiekbeschrijving per interventie staan onder meer de volgende vragen 
centraal:

Wat is het doel van de interventie? ●
Wat is de doelgroep van interventie? ●
Wat is de doelstelling van de interventie? ●
Welke uitgangspunten en/of theoretische basis heeft de interventie? ●
Welke competenties hebben de medewerkers die de interventies uitvoeren? ●
Hoe worden de ouders bij de interventies betrokken? ●
Waarin verschilt de interventie van de reguliere werkzaamheden? ●

De tweede onderzoeksvraag beantwoorden wij door per interventie na te gaan wat 
de interventies concreet hebben opgeleverd. Afhankelijk van de beschikbare 
outputgegevens beantwoorden we:

Hoeveel jongeren heeft de interventie bereikt? ●
Hoe groot is de uitval? ●
Hoeveel jongeren zijn er doorverwezen naar een andere (zwaardere) hulpvorm? ●
Wordt gemeten of de problematiek van de jongeren is verminderd? Zo ja, hoe,  ●
en in welke mate is er sprake van vermindering van problematiek?

Daarnaast gaan we per interventie na hoe de interventie verloopt en hoe de 
betrokkenen de interventie hebben ervaren en wat de succes- en faalfactoren van 
de interventie zijn. De volgende vragen staan hierbij centraal:

Hoe ervaren de projectleiders, uitvoerders, jongeren en ouders de interventie?  ●
Wat zijn volgens de projectleiders, uitvoerders, jongeren en ouders de resulta- ●
ten?
Welke elementen in de aanpak zijn cruciaal voor het bereiken van de resultaten?  ●
Oftewel wat zijn de succesfactoren van de interventie? 
Hebben de uitvoerders de juiste competenties voor de werkzaamheden?  ●
Hoe functioneren de gekozen opzet en invulling per interventie?  ●
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Welke elementen binnen de interventie waren niet succesvol? ●
Sluit het aanbod van de interventie aan bij de problemen en wensen van de  ●
deelnemers? 
Wat zijn volgens de projectleiders, uitvoerders, jongeren en ouders de effecten  ●
van de interventie? Wat is de invloed van de interventie op de resocialisatie en 
ontwikkeling van de jongeren? Wat zijn andere effecten?
Met welke moeilijkheden zijn de uitvoerders geconfronteerd bij de uitvoering  ●
van de interventie? 
Welke oplossingen zijn daarvoor (gevonden)? ●
Wat zijn de specifi eke uitdagingen in de interventie voor deze doelgroep en wat  ●
zijn de werkzame bestanddelen in interventies voor deze jongeren? 
Wat wordt er gedaan om uitval tegen te gaan? ●
Wat zijn verbetermogelijkheden? ●
In hoeverre zijn de uitvoerders in staat om de kwaliteit te leveren die de  ●
gemeente van hen vraagt?
Zijn aanpassingen wenselijk?  ●

De derde en laatste onderzoeksvraag beantwoorden we door te refl ecteren op de 
effectiviteit van de interventies en de werkzaamheid van de onderliggende mecha-
nismen. We koppelen ze aan de huidige wetenschappelijke kennis: Wat kunnen we 
gezien de bestaande kennis verwachten van de interventies?
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Bijlage 2 Uitwerking interviewvragen
Voor de interviews zijn verschillende topiclijsten gebruikt. We hebben de topiclijs-
ten steeds aan de interventie en aan de te interviewen (groep) personen aange-
past. 

1) Interviews met de beleidsmedewerker en programmacoördinator 
Met de beleidsmedewerker en programmacoördinator zijn programma- brede 
onderwerpen besproken en de samenhang tussen de verschillende interventies. 
Daarnaast zijn we ingegaan op het verloop van de interventies, op doelbereik en op 
succes- en faalfactoren.

Het ging onder meer om de volgende vragen:
Hoe verlopen de interventies? ●
Wat zijn resultaten van de interventies afzonderlijk en als geheel? ●
Welke elementen in de aanpak zijn fundamenteel voor het bereiken van de  ●
resultaten? En welke elementen zijn in mindere mate succesvol?
Hoe stuurt de betrokkene op de resultaten van de projecten op dit gebied? ●
Maakt de betrokkenen daarbij genoeg gebruik van haar mogelijkheden om te  ●
sturen?
Wat is volgens de betrokken de invloed van de interventies op de resocialisatie  ●
en verdere ontwikkeling van de jongeren?
Wat zijn de specifi eke uitdagingen in de interventies voor deze doelgroep en  ●
wat zijn de werkzame bestanddelen in de aanpak van deze jongeren? 
Wat zijn de effecten van de interventie? Wat is de invloed van de interventie op  ●
de resocialisatie en ontwikkeling van de jongeren? Wat zijn andere effecten?
Waarin verschilt de interventie van de reguliere werkzaamheden? ●
Hebben de uitvoerders de juiste competenties voor de werkzaamheden? ●
In hoeverre zijn de uitvoerders in staat om de kwaliteit te leveren die de  ●
gemeente van hen vraagt?
Hoe functioneren de gekozen opzet en invulling per interventie?  ●
Zijn aanpassingen wenselijk?  ●

2) Interviews met de projectleiders en uitvoerders
Met de projectleiders en uitvoerders van de interventies zijn we dieper ingegaan op 
de uitvoering van de afzonderlijke interventies. In ieder geval zijn de volgende 
onderwerpen besproken: 
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In hoeverre zijn de uitvoerders in staat om de kwaliteit te leveren die de  ●
gemeente van hen vraagt? Hebben ze de juiste competenties?
Wat zijn de succesfactoren? Welke elementen in de interventie waren niet of  ●
minder succesvol? En waarom?
In hoeverre sluit het aanbod van de betreffende project(en) aan bij de proble- ●
men en wensen van de jongeren en ouders? 
Op welke wijze wordt commitment door jongeren en ouders gerealiseerd?  ●
Wat is de toegevoegde waarde van het betrekken van ouders in de projecten?  ●
En worden de ouders daadwerkelijk gemobiliseerd?
Op welke wijze geven de betrokkenen invulling aan hun functie in dit project?   ●
Met welke moeilijkheden is het project geconfronteerd bij de uitvoering van de  ●
projecten? Welke oplossingen heeft men daarvoor gevonden?
Wordt na afl oop van het project gemonitord hoe het met de jongeren gaat? Is er  ●
een vorm van nazorg of uitstroom? Zo ja, hoe zien deze eruit?
Wat zijn de effecten van de interventie? Wat is volgens de betrokkenen de  ●
invloed van het project op de resocialisatie en verdere ontwikkeling van de 
jongeren? Wat zijn andere effecten?
Wat zijn de specifi eke uitdagingen in het project voor deze doelgroep en wat  ●
zijn de werkzame bestanddelen in de aanpak van deze jongeren? 
Waarin verschilt de interventie van het reguliere (werk)proces? Waarin wijken  ●
werkzaamheden af van reguliere werkzaamheden?
Hoe wordt de gekozen opzet beoordeeld per interventie?  ●
Zijn aanpassingen wenselijk?  ●

3) Interviews met betrokken jongeren en ouders
Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de interventies interviewen we 
in deze fase betrokken jongeren en ouders. We gaan er van uit dat de uitvoerders 
zich zullen inzetten om de doelgroep te motiveren deel te nemen aan het onder-
zoek. Het is belangrijk dat de jongeren en ouders zich serieus genomen voelen en 
eerlijk en open kunnen spreken over het project. Hoewel de werving via de 
uitvoerders zal lopen, dient benadrukt te worden dat het gaat om een onafhankelijk 
onderzoek.

De volgende vragen zijn in ieder geval aan de orde gekomen: 
Ten aanzien van de inhoud van de interventie:

Hoe zijn de jongeren in de interventie terecht gekomen? Welk delict hebben zij  ●
begaan? In welke context is dat gebeurd?
Hoe groot was bij aanvang de bereidheid van jongeren en ouders om in het  ●
project te participeren? Vinden zij de interventie passend?
Wat vinden de jongeren en ouders positief en negatief aan de interventie?  ●
Waarom?
Hoe ervaren de jongeren en de ouders de begeleiding binnen de interventies? ●
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In hoeverre sluit het aanbod van de betreffende interventie(s) aan bij de  ●
problemen en wensen van de jongeren en ouders?
Wordt er voldoende naar de jongeren en ouders geluisterd en worden zij  ●
betrokken bij de aanpak?
Wat hebben jongeren en ouders ervan geleerd (tot nu toe)? ●
Welke elementen van de interventie zijn volgens hen werkzaam of juist niet  ●
werkzaam?
Hoe zou de interventie verbeterd kunnen worden? ●
Wat is de meerwaarde van het betrekken van ouders in de projecten volgens de  ●
jongeren en ouders?

Ten aanzien van de effecten en de resocialisatie en ontwikkeling van de jongeren:
Wat zijn de effecten van de interventie? ●
Komen de jongeren uit overlastgevende /criminele circuit, leggen ze nieuwe  ●
contacten, vergroten ze hun mobiliteit en zelfstandigheid, vergaren ze kennis en 
vaardigheden en nemen ze deel aan de maatschappij?
Hebben de ouders voldoende tools door de interventie om hun kind te onder- ●
steunen bij hun verdere ontwikkeling? Welke andere behoefte hebben zij? 
Krijgen de jongeren meer inzicht in hun persoonlijke en maatschappelijke moge- ●
lijkheden? Welke ambities hebben zij voor de toekomst?
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Bijlage 3 Geïnterviewden naar interventie en functie

Interventie Halt Huisbezoe-
ken Taakstrafzitting

Begeleiding tus-
sen voorgeleiding 
en schorsing

Betrokken professionals 2 5 2

Jongeren 4 3 4

Ouders 2 3 2

Interventie Intensieve Aanpak 
Jongvolwassenen

Gezinsbezoeken 
(SAOA) Aanpak OMPG

Betrokken professionals 5 4

3 

Leden Analyseteam 
(9)T

Jongeren 4 3 3

Ouders - 2 3
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Het Verwey-Jonker Instituut heeft binnen het 
Amsterdamse Programma Donnergelden zes inter-
venties geëvalueerd die zich richten op de aanpak 
van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. Het gaat 
deels om nieuwe interventies, en grotendeels om 
aanpassingen van reguliere interventies. De doel-
groepen lopen uiteen van overlastgevende jongeren 
en fi rst offenders tot recidiverende jongeren en 
jongeren met zware problematiek. De interventies 
omvatten Halt huisbezoeken, taakstrafzittingen, 
begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing, de 
Intensieve aanpak Jongvolwassenen, gezinsbezoeken 
en de aanpak Overlastgevende Multi Probleem 
Gezinnen (OMPG).
De interventies vormen een verbetering in de aanpak 
van deze jongeren, voor wie de reguliere benaderingen 
nog onvoldoende bereik en kwaliteit hadden. Zo is er 
onder meer sprake van een persoonlijke outreachende 
benadering, is de communicatie goed afgestemd   
op de doelgroep en worden ook ouders betrokken.  
De peergroup van de jongere blijft hierbij nog 
onderbelicht. Meer zicht op elkaars werk en betere 
afstemming tussen de instanties zou de gezamenlijke 
opbrengst van de interventies kunnen vergroten. Het 
programma Donnergelden biedt goede mogelijkheden 
voor meer gerichte kennisontwikkeling over de 
doelgroep.
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