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Inleiding 

Bij brief d.d. 5 december 2013 met als onderwerp ‘Gemeentelijke vraag basisinfrastructuur’ heeft de 

gemeente Haarlem de maatschappelijk ondernemers die werkzaam zijn op het gebied van het 

jongerenwerk, straathoekwerk en de begeleiding van jongeren die kampen met meervoudige 

problemen verzocht in gezamenlijkheid een integraal aanbod te formuleren. Met dit verzoek 

anticipeert de gemeente Haarlem op de ontwikkeling van Dock, Haarlem Effect, Kontext, Leger des 

Heils, Streetcornerwork, Stad en Youth for Christ om een samenwerkingsverband aan te gaan binnen 

het domein van de ‘vrije tijd’ gericht op de doelgroep ‘jongeren van 13 tot en met 22 jaar. 

Dit document Vinden, Vasthouden en Verder helpen, is de weerslag van overeenstemming tussen 

onze organisaties om onze formatie, kennis en kunde volledig in dienst te stellen van de eisen die de 

toekomst van Haarlem aan ons stelt. Wij gaan op innovatie wijze samenwerken en integraal werken. 

Onze focus richten we op preventie, vroegsignalering en vroegtijdige interventie om zo, uiteindelijk, 

zware vormen van hulp te helpen voorkomen. Met onze innovatieve aanpak zijn wij in staat om  

concreet bij te dragen aan de acht leidende patronen voor de doorontwikkeling van het sociaal 

domein en de veranderbewegingen die binnen dit domein worden ingezet. De uitgangspunten die 

wij daarbij volgen, de manieren waarop wij hier uitvoering aan gaan geven lichten wij hierna toe. 

Meer concrete informatie, waaronder gegevens over formatie en kosten is opgenomen in de bijlage.  
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1. Samenwerken, integraal werken en functies verbinden 

Daadwerkelijk inhoud geven aan samenwerken, integraal werken en verbinden van functies – dat zijn 

onze gezamenlijke doelstellingen. Wij zijn er van overtuigd dat – bijvoorbeeld bij de aanpak van 

jongeren die overlast veroorzaken en/of kampen met meervoudige problemen  –  de ‘klassieke’ 

manier van werken niet of onvoldoende effectief is. Landelijk (praktijk)onderzoek toont aan dat het 

echt beter kan. Reden voor ons – als samenwerkingsverband –  ruimte te creëren voor innovatie, 

nauwe samenwerking en integraal werken.   

Om hieraan uitvoering te geven hebben wij besloten over de grenzen van de “eigen” taakbeschrijving 

enverantwoordelijkheden heen te denken en de ruimte genomen om hier ook naar te handelen. Om 

dit mogelijk te maken hebben wij besloten onze beschikbare formatie anders in te zetten, onze 

functies toekomstgericht in te vullen en op doelmatige wijze – als ‘eenheid door verbondenheid’ – 

met elkaar te verbinden. Met deze innovatieve inzet verwachten wij: 

 te kunnen voldoen aan de eisen die de toekomst aan ons stelt, 
 flexibel mee te kunnen bewegen met veranderende omstandigheden  
 doelmatig en effectief bij te dragen aan de doelen die Haarlem zich stelt. 
 

Onze innovatieve inzet is leidend geweest bij het formuleren voor ons aanbod. De ontwikkeling 

‘integraal en verbindend werken’ en de ervaringen die wij hiermee hebben opgedaan hebben wij 

nadrukkelijk betrokken in ons aanbod. De uitwerking hiervan c.q. de precieze invulling van de taken 

en wijze van samenwerken is in nauw overleg met het werkveld in de betrokken leefdomeinen en de 

gemeentelijke afdelingen Stadszaken (Jeugd, onderwijs, Sport,) en Veiligheid, Vergunningen en 

Handhaving bepaald.   

 

2. Transitie, passend onderwijs, samen voor elkaar en de nieuwe sociale infrastructuur.  

Met de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeente, de invoering van het passend onderwijs en 

de Haarlemse (fijnmazige) sociale infrastructuur kan de Haarlemse jeugd sneller en beter worden 

geholpen als dat nodig is. Deze ontwikkelingen in combinatie met het versterken van de eigen kracht 

en samen-kracht in de wijken en buurten van de stad worden meerdere effecten beoogd: een hogere 

welzijns- en gezondheidsbeleving bij de jeugd, een afnemende noodzaak om specialistische zorg en 

hulp te verlenen en ‘last but not least’ een kostenreductie. 

De toekomst moet uitwijzen of de verwachtingen reëel zijn. Wij denken van wel. Dit baseren wij op 

de  gedachte dat de groep van 0 tot en met 12 jaar ruim voldoende in beeld is bij de 

consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en het primaire 

onderwijs waarbij de verbinding tussen ‘kind-gezin-buurt-school’ langdurig is – ruim 8 jaar. Het zijn 

deze vindplaatsen en omstandigheden waar preventie, vroeg-signalering en vroegtijdige interventie 

de grootste kans van slagen heeft – op termijn maximaal rendement kan opleveren. 
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Preventie, vroeg-signalering en vroegtijdige interventie zijn vanaf half 2014 tevens belangrijke taken 

van de VO- en MBO-scholen. Zie verder paragraaf 9.3.  

 

Wij hebben ons aanbod op de uitgangspunten van de transitie, het passend onderwijs, samen voor 

elkaar en de nieuwe sociale infrastructuur afgestemd – binnen het domein van de vrije tijd 

(inhoudelijk en proces-matig) om zo doublures in inzet en aanpak te voorkomen. De fijn-tuning van 

de afstemming krijgt vorm in de periode 2e kwartaal van 2014/4e kwartaal 2014.    

  

3.  Een nieuwe innoverende weg 

Met de geschetste ontwikkelingen staan we aan het begin van een nieuwe episode – een 

veranderende cultuur, meer verantwoordelijkheden en een nieuwe manier van werken die zoveel 

mogelijk bijdraagt  aan de doelen die Haarlem zich heeft gesteld. Deze ontwikkelingen hebben wij 

verbonden met de opdracht van het college om het jongerenwerk en straathoekwerk met elkaar te 

verbinden en te bezien of we, naast de innovaties die we doorvoeren,  een bezuiniging op de kosten 

kunnen realiseren van €100K.  Deze optelsom van ontwikkelingen hebben ons gestimuleerd en 

gemotiveerd om een nieuwe weg in te slaan en hebben ons overtuigd dat de oprichting van een 

samenwerkingsverband – vanuit een gedeelde visie, missie en verantwoordelijkheid – de beste 

uitgangspunten biedt om de nieuwe uitdagingen met vertrouwen aan te gaan.  

 

Als samenwerkingsverband zijn wij gestart om ons op alle niveaus met elkaar verbinden: van 

uitvoering tot en met bestuur; zowel horizontaal en verticaal. Als samenwerkingsverband stemmen 

wij ons werk af op de groep van post-PO jongeren: van 13 tot en met 22 jaar die zich bewegen 

binnen het domein van de vrije tijd: in het bijzonder de subgroepen van voortijdige schoolverlaters 

die niet of nauwelijks participeren in de samenleving en/of inactief zijn en/of overlast veroorzaken in 

de wijken van de stad en/of feitelijk zwervend zijn. Als samenwerkingsverband bundelen en 

verbinden wij de beschikbare formatie, functies, kennis en faciliteiten  en zetten deze capaciteit en 

kwaliteit flexibel en integraal in waar en voor wie dat nodig is in de stad. 

 

Vanuit deze uitgangspunten en met focus op de doelen die Haarlem zich stelt gaan wij onderstaand 

in op ons aanbod.  

 

4. Aanbod samenwerkingsverband  

De maatschappelijke organisaties in Haarlem die zich inzetten voor jongeren, met name voor 

jongeren met risico’s op maatschappelijke uitval, gaan hun krachten bundelen door een 

gebiedsgerichte coördinatie, persoonlijke overdracht en uitwisseling van expertise. Daardoor kan de 

effectiviteit van de afzonderlijke inzet vergroot worden. De uitkomst daarvan is meer dan de huidige 

optelsom van de afzonderlijke delen, waardoor: 



4 
 

Jongerenwerk Haarlem: Vinden, vasthouden, verder helpen   

DOCK Effect Kontext Streetcornerwork Youth for Christ Leger des Heils Stichting Stad  

 

- meer jongeren kansen krijgen,  

- minder jongeren zonder perspectief aan een volwassen leven beginnen, 

- minder jongeren  

o zich gefrustreerd afreageren op hun omgeving,  

o alcohol- of drugs misbruiken  

o zich tot criminelen ontwikkelen 

- burgers minder overlast ondervinden van jongeren en criminaliteit. 

Door zeer geregelde uitwisseling over de ontwikkeling onder jongeren en groepen van jongeren kan 

door een gerichte gebiedscoördinatie (we onderscheiden twee gebieden: ten westen van het 

Spaarne en ten oosten van het Spaarne; met elk één gebiedscoördinator voor alle werkers in het 

gebied) snel ingesprongen worden op verschuivingen in groepen, op spanningen in wijken, op 

“shopgedrag” zowel individueel als collectief. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen dan extra 

hulpkrachten worden gemobiliseerd, zowel onderling binnen het domein jongerenwerk en -

hulpverlening, als breder binnen de welzijnsorganisaties, als extern (sociale wijkteams, CJG-coaches).  

De sociale wijkteams, waarin de CJG-coaches zijn opgenomen, zijn samengesteld uit verschillende 

disciplines. De leden van de sociale wijkteams blijven in dienst bij de “moederorganisatie” en werken 

50% in de sociale wijkteams. Doel van de sociale wijkteams is vroegtijdig interveniëren met 

bevorderen van het versterken van de zelf regie van de cliënt. Bij ernstige situaties juist snel 

escaleren naar specialistische interventies. Voor het jongerenwerk is de komst van de sociale 

wijkteams van groot belang als partners om de thuismilieus te betrekken.  

 

5. Ketenregie: in twee richtingen 

Met een goede ketenregie worden jongeren toegeleid naar die voorzieningen die hen kansen biedt 

voor zelfontplooiing, of naar hulp die zij nodig hebben. Er dient nadrukkelijk sprake te zijn van 

tweerichtingverkeer: van algemeen (talentontwikkeling) naar specifiek (hulp), als omgekeerd van 

specifiek naar algemeen. Uiteindelijk dienen jongeren zelfredzaam aan een volwassen leven te 

beginnen. Dat is gemakkelijker vanuit het algemeen jongerenwerk of vergelijkbaar (re)creatief 

aanbod dan vanuit specialistische hulp.  

5.1  Van algemeen naar specifiek 

Jongeren in Haarlem kunnen hun talenten – naast onderwijs – verschillende manieren ontwikkelen. 

Haarlem kent een rijk palet aan vrijetijdsvoorzieningen op het gebied van sport, recreatie, cultuur en 

ontspanning. 

Het merendeel van de jongeren vindt hierin – met steun van ouders of school - zijn eigen weg om 

naast school met leeftijdgenoten sociale netwerken op te bouwen en te onderhouden en talenten op 

creatief of sportief gebied te ontwikkelen.  

Een klein deel van de jongeren, 10-15 %, heeft hierbij extra aandacht en ondersteuning nodig. Voor 

deze jongeren wordt zowel op individueel als groepsniveau gekeken hoe zij hierin kunnen 

participeren. Deze groep vertoont ook risico’s ten aanzien van schooluitval en vinden en vasthouden 
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van werk door milieu- en persoonsgebonden kenmerken (zoals beperkte opvoedkwaliteiten van de 

ouders, lage inkomen en opleiding van ouders, verstandelijke beperkingen). Jongeren die wij tot deze 

groep kunnen rekenen hebben moeite om op eigen initiatief tot een zinvolle invulling van de vrije tijd 

te komen. Zij voelen zich aangetrokken tot het (wijkgebonden) jongerenwerk vanwege de 

mogelijkheden tot ontmoeting met de peergroup en tot recreatie.  

5.2  Preventie, signalering, interventie 

Deze groep jongeren zijn onze doelgroep. Wij gaan daarbij op een nieuwe manier organisatie-

overstijgend samenwerken. Onze focus richten we op preventie, vroegsignalering en vroegtijdige 

interventie om zo, uiteindelijk, zware vormen van hulp te helpen voorkomen. Met onze aanpak zijn 

wij in staat om concreet bij te dragen aan de acht leidende patronen1 voor de doorontwikkeling van 

het sociaal domein en de veranderbewegingen die binnen dit domein worden ingezet. De 

uitgangspunten die wij daarbij volgen, de manieren waarop wij hier uitvoering aan gaan geven, 

lichten wij hierna toe.  

De samenwerking reikt van algemeen – accommodatiegebonden en ambulant jongerenwerk als 

vindplaats (DOCK, Effect, Youth for Christ en Leger des Heils)– naar specifiek via het veldwerk van 

Streetcornerwork naar de individuele hulpverlening door Nieuwe Kansen/Inbalans van Kontext. Elke 

overdracht in de keten wordt gekenmerkt door overeenkomstige werkvormen van de betrokken 

werksoorten waardoor het afbreukrisico verkleind wordt. De relatie tussen professional en jongere is 

elke setting congruent. Ook dienen beroepskrachten elkaar te informeren over cliënten. Nauwe 

samenwerking en heldere afspraken over overdracht van cliënten kan de effectiviteit van iedere 

schakel in deze keten versterken.  

5.3  Overlastbeperking 

Als gevolg van een goed op elkaar afgestemde keten door gebiedscoördinatie, waarbij tevens wordt 

afgestemd met Handhaving en Politie, kan de overlast verminderd worden door doorgeleiding van de 

potentiële overlastgevers naar passende zorg. Bij een deel van de jongeren zal coaching en of hulp 

niet toereikend zijn om problemen en overlast op te lossen. Wanneer deze jongeren geen hulp willen 

maar wel overlast gevend blijven, worden zij de  doelgroep van Handhaving en Politie. 

6.0. Werkprincipes: 

6.1 Werken in een keten volgens gedeelde principes: 

o Versterken zelfbeeld en zelfregie van de jongeren. 

                                                           
1
 Zie uitvraag dd 5 december 2013: 

- de burger staat centraal 
- de burger is in staat zelf een oplossing te organiseren voor zijn situatie 
- ondersteuning door het sociale of buurtnetwerk  
- samenhang en afstemming in de aanpak 
- actief burgerschap (vrijwillige inzet en wederkerigheid)  
- preventief en tijdig interveniëren 
- integrale oplossingen vanuit de leefsituatie van burgers 
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o Jongeren coachen in versterken probleemoplossend vermogen: bij enkelvoudige 

problematiek door jongerenwerk, bij complexe problematiek door hulpverlening. 

o Ambulant jongerenwerk en  veldwerk gericht op zorgwekkende zorgmijders. 

o Warme overdracht bij doorgeleiding naar specialistische keten. 

o In stand houden vertrouwensband als leidend principe bij keuze casemanager. 

 

6.1.1 Versterken positief zelfbeeld en zelfregie door talentontwikkeling 

De basis van het ambulant en accommodatiegebonden jongerenwerk is talentontwikkeling. 

Doel daarbij is het versterken van een positief zelfbeeld bij de jongeren, en daarmee hun 

zelfregie te ontwikkelen waardoor zij in staat zijn om persoonlijke problemen ook zelf leren 

oplossen. Jongeren worden daarbij gecoacht, zowel in het ontwikkelen van sociale en 

creatieve vaardigheden, als in het versterken van hun zelfregie.  

 

6.1.2. Coachend jongerenwerk 

Hoewel ontwikkelen van vaardigheden is een doel op zich, maar tevens een instrument om 

met de jongeren een vertrouwensband op te bouwen. Door die vertrouwensrelatie, voor 

deze groep jongeren van groot belang,  ontstaat er ruimte om ook problemen en tegenslag in 

de persoonlijke leefsfeer onder vier ogen te kunnen bespreken. De jongerenwerkers coachen 

de jongeren in het leren oplossen van hun enkelvoudige problemen. Hierin zit qua manier 

van werken een overeenkomst met de hulpverlening. Zij het dat het algemeen jongerenwerk 

zich richt op enkelvoudige problematiek. Hulpverlening richt zich op complexe, meervoudige, 

problemen. Voor het signaleren van meervoudige problematiek is het algemene 

jongerenwerk van essentieel belang. 2 

 

6.1.3 Coachend hulp verlenen 

Voor een deel van deze groepen overstijgen de problemen van de jongeren en/of zijn 

leefsituatie (gezin) het vermogen van het coachend jongerenwerk, omdat er een te grote 

samenloop is,  de problemen te complex zijn, er sprake is van (multi)problematiek in het 

gezin (langdurige financiële problematiek, werkloosheid, schulden, verstoorde gezins- en 

familierelaties, negatief zelfbeeld,  huisvestingsproblematiek, (licht) verstandelijk beperking 

en lichte verslaving). In deze situaties speelt eerstelijns jongerenhulpverlening / CJG coaches 

een rol. 

 

6.1.4 Ambulant en veldwerk voor moeilijk bereikbare groepen 

Het is heel goed denkbaar dat het jongerenwerk de jongeren niet (meer) bereikt. Het 

ambulant jongerenwerk, gericht op contact houden en relaties met hen opbouwen en 

toeleiden naar het accommodatiegebonden jongerenwerk, werkt dan nauw samen met het 

veldwerk van Streetcornerwork om deze jongeren te bereiken. Indien hulpverlening 

                                                           
2
   Zie bijlage 1 voor toelichting over afstemming De Nieuwe Kansen en Streetcornerwork mbt het bieden van 

hulp en dienstverlening 
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noodzakelijk is kan Streetcornerwork zelf lichte gevallen afdoen. Zware interventies zijn het 

werk van Kontext. 3 

 

6.1.5 Doorgeleiding naar externe keten van specialistisch aanbod  

Doelstelling is om te voorkomen dat jongeren in het laatste stadium van zorg of handhaving 

terecht komen. Indien lichte vormen van hulp en ondersteuning problemen in een vroeg 

stadium kunnen verhelpen is dat altijd beter dan zware hulp en zorg. Laat staan justitiële 

trajecten. Maar dat is niet altijd te voorkomen. Specialistische zorg (AWBZ/ZVW) is voor 

enkele percentages jongen beslist de aangewezen route om problemen – deels – op te 

lossen. Die route moet open blijven. En justitiële aanpak is voor de harde kern soms 

onvermijdbaar en de enige resterende aanpak om de samenleving te beschermen.  

 

De partners in het samenwerkingsverband vormen samen een interne keten : van het 

‘locatiegebonden jongerenwerk tot en met CJG-coaching’, van het bieden van activiteiten 

gericht op talentontwikkeling tot en met de aanpak ‘één jongere/één gezin -één plan- één 

regisseur’. De medewerkers die samen deze keten vormen werken nauw samen, stemmen in 

onderling overleg af welke inzet waar en voor wie nodig is. Hun werkveld wordt gevormd 

door de (aandachts)wijken en buurten in de stad. Daar wordt integraal samengewerkt.   

  

Daarnaast zijn alle ketenpartners in het samenwerkingsverband nauw verbonden met hun 

“eigen” netwerk van partners die bijdragen aan de ontwikkeling van beleid, uitvoering en 

deskundigheid. Daarmee heeft het samenwerkingsverband een breed en sterk extern 

netwerk waarmee op diverse terreinen wordt samengewerkt en waarop een beroep kan 

worden gedaan om de taken van het samenwerkingsverband optimaal uit te kunnen voeren. 

Dat is aan de orde indien de problematiek te specifiek is (psychiatrie/ verslaving/ zware 

gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen) is en gespecialiseerde hulp (specialistisch 

cluster) geboden is.  

Extra kansen zijn er door de decentralisatie van AWBZ en Jeugdzorg, omdat daardoor ook 

een betere afstemming van jongerenwerk- 1e lijns jongerenhulpverlening/ CJG coaches een 

kans krijgt. Hierdoor kunnen op lokaal niveau tot nu toe gescheiden werelden direct aan 

elkaar gekoppeld worden.  Daarbij is die verbinding inmiddels ook tot stand gekomen via de 

CJG-coaches die Nieuwe Kansen en Streetcornerwork leveren. 

Belangrijke netwerkpartners zijn: 

* Het sociaal wijkteam (waarbinnen ook de CJG-coaches actief zijn).  

* Het jeugdgroepenoverleg (aangestuurd door de gemeentelijke afdeling Veiligheid),   

* Leerplicht, RMC, het onderwijsveld VO/MBO: met name de partners die een rol 

hebben in de zorgstructuur en het terugdringen van spijbelen/het vroegtijdig 

schoolverlaten  

                                                           
3
   Zie bijlage 1 voor toelichting over afstemming De Nieuwe Kansen en Streetcornerwork mbt het bieden van 

hulp en dienstverlening 
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* De jeugdcirkel (o.a. Kontext-jeugd, SoZawe, Spaarnezicht, RIBW, OCK Spalier, 

JeugdRiagg en Leger des Heils) die zich specifiek richt op (ambulante) zorg- en 

hulpverlening aan (feitelijke) zwerfjongeren. 

* Paswerk/Perspectief om jongeren arbeidsmarktgericht te activeren. 

 

6.1.6 Vertrouwensband in stand houden als leidend principe 

Bij kwetsbare jongeren met een laag zelfbeeld is het in stand houden van de 

vertrouwensband, en daarmee het in stand houden van de relatie op zich, van cruciaal 

belang. Dat betekent dat bij de inzet op één jongere - één plan – één hulpverlener de keuze 

van de jongere bepalend is met welke jongerenwerker of hulpverlener hij een individueel 

traject in gaat. Indien het nodig is om aan casus over te dragen, dan gebeurt dat persoonlijk 

en houden betrokken beroepskrachten de vinger aan de pols om te voorkomen dat een 

slechte match leidt tot uitval uit een hulpverleningstraject. Vertrouwensrelaties zijn van 

cruciaal belang bij het slagen van interventies. Indien nodig ondersteunen beroepskrachten 

elkaar op de achtergrond als er risico is op afbreuk.  

7.0. Voorop staat dat er sprake moet zijn van “jongerenwerk op maat”: 

o Voor kwetsbare jongeren en jongeren die risico’s lopen – mede door 

probleemcumulatie in de aandachtswijken – is er in het accommodatiegebonden 

en ambulante jongerenwerk extra ondersteuning in de vorm van 

vertrouwenwekkend coachend jongerenwerk en 1e lijnshulpverlening dat goed is 

ingebed in de sociale netwerken en de welzijns- en hulpverleningsstructuren in 

de wijk.  Vaste gezichten, stabiliteit in aanbod, dus ook qua accommodaties. 

Hiermee wordt ook het gebrek aan rolmodellen gecompenseerd. 

o Voor minder kwetsbare jongeren, weliswaar nog wel met risico’s, in de andere 

wijken is een flexibel in te zetten aanbod denkbaar: in te zetten waar er sprake is 

van toename van vraag of toename van overlast. Ambulant, op wisselende 

locaties, naar gelang de vraag.  

o Voor alle jongeren wordt een keten van aanbod voor talentontwikkeling 

gecreëerd. Van kleinschalig en eenvoudig in de wijkgebonden accommodaties, 

opschalend naar een goed gefaciliteerd stedelijk aanbod. Gezamenlijk wordt een 

pool van “talentontwikkelaars” opgezet van DOCK, Effect en Stichting Stad die 

zowel in de wijken als stedelijk workshops kunnen verzorgen.  
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8.0. Nadere specificering  van doelgroepen  

Alle jongeren in Haarlem tussen 13 en 18 jaar die behoefte hebben en willen deelnemen 

en/of willen bijdragen aan activiteiten in de vrije tijd kunnen hiervoor terecht in de 

jongerenaccommodaties in de wijken van de stad. Jongerenwerkers bewegen zich actief in de 

wijk/maken actief gebruik van de social media om jongeren hiermee zoveel mogelijk te 

verbinden. Voor en met deze groep van jongeren worden vraaggerichte activiteiten 

georganiseerd. Standaard wordt daarbij veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van 

talent en gedrag dat past bij de cultuur ‘samen voor elkaar’.  De activiteiten komen zoveel 

mogelijk tot stand met ondersteuning van (hiervoor geworven) vrijwilligers.    

 Enkele specifieke, zorgwekkende, groepen, komen deels via dit jongerenwerk in beeld, maar 

een deel mijdt het jongerenwerk. Het gaat om subgroepen als:  

o leerplichtige leerlingen die voortijdig de school hebben verlaten (ruim 1.200 in 2011) 

en niet of nauwelijks participeren in de samenleving en/of inactief zijn;  

o jongeren die hinder en (ernstige) vormen van overlast veroorzaken in wijken van de 

stad en/of crimineel gedrag ontwikkelen  

o de feitelijke zwerfjongeren (circa 60) die in kraakpanden en/of bij vrienden wonen.  

Niet alle maar een substantieel deel van de jongeren binnen deze subgroepen kampen met 

(ernstige) psychosociale- en/of gedragsproblemen en zijn niet (meer) in beeld binnen de 

zorgstructuren van het passend onderwijs of het beroepsonderwijs. Het 

samenwerkingsverband rekent het tot haar taak om in het bijzonder deze subgroepen te 

leren kennen en om bij hen bekend te zijn. Deze investering vormt de basis voor een aantal 

taken die het samenwerkingsverband tot haar verantwoordelijkheden rekent. Deze luiden 

per sub-groep als volgt: 

8.1. Voortijdige schoolverlaters 

Een deel van de leerplichtige jongeren (tot 18 jaar) verlaten vroegtijdig (zonder diploma) de 

school. Hoewel dit aantal de afgelopen jaren afneemt en de invoering van het passend 

onderwijs de komende jaren aan deze afname verder zal bijdragen waren er in 2011 nog 

altijd 1.200 jongeren die de school voortijdig de rug hebben toegekeerd. Een substantieel 

deel van deze jongeren is niet of nauwelijks structureel maatschappelijk actief (school, werk, 

verenigingsleven) en heeft geen regulier inkomen. Deze jongeren lopen risico het crimineel 

circuit ingezogen te worden. Het point of no return is dan snel bereikt, rond hun 15e, 16e, als 

er gewenning is opgetreden aan inkomen uit criminaliteit.  

Het samenwerkingsverband rekent het tot haar taak, zodra zij kennis nemen van jongeren 

die  spijbelen/niet (meer) naar school, die hierop aan te spreken/ze bij ernstige vormen 

(i.s.m. leerplicht/ rmc) terug te leiden naar school. Binnen onze ketentaak past ook – en dat is 

nieuw – om de ouders in de aanpak te betrekken, zo nodig ondersteuning te organiseren 

voor hulp bij de opvoeding; zorg en hulp te bieden aan de jongere als deze kampt met 

problemen die eerst beheersbaar gemaakt moeten worden om duurzame terugkeer naar het 

onderwijsveld te bewerkstelligen.   
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8.2. Veroorzakers van overlast  

Jongeren die overlast veroorzaken in de wijken/buurten van worden aangesproken op hun 

gedrag, zo vaak als nodig is, totdat de overlast in voldoende mate is afgenomen. Bij 

ernstige/te lang durende vormen van overlast – situaties die de veiligheidsbeleving in de wijk 

nadelig beïnvloeden – worden de ouders van deze jongeren thuis bezocht om hen actief te 

betrekken in de gewenste oplossing. Zo nodig kunnen we de ouders direct hulp bieden bij de 

opvoeding; tevens zorg en hulp te bieden aan de jongere als deze kampt met problemen.  

Bij gewenning aan gebruik van geweld, vaak een fase die ingeluid wordt met pestgedrag, is 

ook hier snel een point of return bereikt en is het risico op het inzetten van geweld bij 

criminele activiteiten groot. Jongeren die geweld niet schuwen zijn aantrekkelijk voor 

anderen die inbraken of overvallen organiseren.  

Onze aanpak is innovatief, integraal en gebaseerd  op Haarlems en landelijk 

(praktijk)onderzoek en onze kennis die wij hebben opgedaan in de pilot ‘Rozenprieel’ en de 

pilot in Meerwijk (2012). De eerste pilot is uitgevoerd in samenwerking met diverse partners 

in de stad4 en de gemeente Haarlem. De andere, eerder uitgevoerde pilot met Halt, politie, 

de afdeling Veiligheid en DOCK. In het verlengde daarvan liggen recente ervaringen met de 

aanpak van de Top 25 in Schalkwijk.  

De opgedane ervaringen – de positieve ervaringen van de in de pilot betrokken professionals, 

buurtorganisaties en buurtbewoners – hebben wij vertaald naar een integrale Haarlemse 

aanpak bestaande uit de volgende speerpunten: 

1. Het goed in beeld krijgen en houden van wat er leeft in de buurt: wat als goed en niet 
goed wordt ervaren en ‘stap voor stap’ en ‘met hulp van de bewoners’ moet worden 
opgelost om de leefbaarheid in de buurt en de zelfredzaamheid van de buurtbewoners 
duurzaam te verbeteren.    

2. Het tegengaan van hinder en overlast door (groepen) jongeren. 
3. Het (altijd) betrekken van de ouders/gezinsleden, zo mogelijk, sleutelfiguren uit de buurt 

bij het oplossen/beheersbaar maken van de problemen die de jongeren uit hun gezin 
veroorzaken. 

4. Het betrekken, bieden en/of organiseren van ondersteuning aan de burgers die 
overdadig last hebben van hinderlijke en overlast gevende groepen. 

5. Het interveniëren/bieden van begeleiding/ondersteuning aan jongeren die kampen met 
(meervoudige) problemen en/of vermoedelijk crimineel gedrag ontwikkelen.  

 

Wij zien de integrale aanpak als basismodel (van uitgangspunten) voor (aandachts)wijken en 

buurten waar hinder en (ernstige) overlast wordt ervaren: licht en grofmazig waar het kan, 

intensief en fijnmazig waar het moet.  

Daarbij blijft het gaan om het bieden van zoveel mogelijk maatwerk. Immers, de aanpak dient 

aan te sluiten op de cultuur en de machtsrelaties binnen de wijk en de betrokken gezinnen.  

                                                           
4
 Waaronder Haarlem Effect, Streetcornerwork,  Kontext, CJG, OCK het Spalier.  
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8.3. Feitelijke zwerfjongeren  

Feitelijke zwerfjongeren zijn jongeren die in de wijken/buurten van de stad in kraakpanden 

en/of bij vrienden wonen. Het zijn jongeren die het ontbreekt aan stabiele huisvesting en 

vaak kampen met problemen. Het samenwerkingsverband rekent het tot haar taak om deze 

jongeren te leren kennen en om gekend te worden, zorg en hulp te bieden als dat nodig is.  

 

9.0. Argumenten waarom deze samenwerking gaat werken 

9.1. Decentralisatie Jeugdzorg  

De toekomst moet uiteraard uitwijzen of de verwachtingen reëel zijn. Maar wij zijn daarbij 

optimistisch. Dat optimisme is gebaseerd op het samenkomen van verschillende 

ontwikkelingen waar onze samenwerking bij aan sluit.  

Met de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeente, de invoering van het passend 

onderwijs en de Haarlemse (fijnmazige) sociale infrastructuur kan de Haarlemse jeugd sneller 

en beter worden geholpen als dat nodig is. Met deze ontwikkelingen in combinatie met het 

versterken van de eigen kracht en de kracht van de sociale netwerken in de wijken worden 

meerdere effecten beoogd: een positiever zelfbeeld en meer zelfregie bij de jongeren, een 

afnemende noodzaak om specialistische zorg en hulp te verlenen en ‘last but not least’ een 

kostenreductie. 

9.2. Basisgeneratie beter in beeld 

Belangrijk is daarbij dat we denken in cohorten. De huidige cohort jongeren kunnen we met 

de geschetste samenwerking beter aan. Voorwaarde daarbij is dat de cohort daaronder, de 

huidige basisgeneratie, ook goed in beeld komt, en een passend aanbod krijgt. Naast het 

gegeven dat deze leeftijdscohort van ouds her al beter in beeld is, bij de consultatiebureaus, 

peuterspeelzalen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en het primaire onderwijs, is de inzet 

van CJG-coaches, gekoppeld aan scholen en sociale wijkteams een cruciale stap in 

vroegsignalering en vroege interventie. 

9.3. Preventie, vroeg-signalering en vroegtijdige interventie taken VO en MBO 

Vanaf half 2014 zijn preventie, vroeg-signalering en vroegtijdige interventie belangrijke taken 

van de VO- en MBO-scholen. De omstandigheden waaronder deze inzet vorm krijgt is echter 

minder gunstig: de sterke verbinding ‘kind-gezin-buurt-school’ neemt in toenemende mate af 

vanaf het moment dat een jongere toetreedt tot het VO en navolgend beroepsonderwijs 

gaan volgen.  

De invloed van het natuurlijk gezag (ouders/docenten) neemt af en die van de peergroup 

neemt toe. Puberteitsproblemen steken de kop op en kunnen, in combinatie met een minder 

stabiele en/of opvoedingsarme thuissituatie snel leiden tot ongewenste ontwikkelingen. Het 
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behalen van de beoogde doelstellingen en effecten zal bij deze post PO-leerlingen minder 

makkelijk zijn.  Dit neemt niet weg dat de invoering van het passend onderwijs, met de 

daaraan verbonden zorgstructuur en ook hier de inzet van CJG-coaches vanaf 2015 goede 

resultaten kunnen boeken. Resultaten die op termijn – als de effecten van de inzet van zorg 

en hulp in de (pré)PO-periode doorwerken – hun maximum zullen bereiken. 

10.0.  Efficiency en effectiviteit 

10.1. Efficiency 

De gezamenlijke opgave is groot, en de middelen zijn en blijven uiterst beperkt. Een grondig 

onderzoek, waarbij de gemeente diep in de bedrijfsvoering betrokken is,  naar materiële 

voordelen door nauwe samenwerking en gezamenlijke aansturing, heeft duidelijk gemaakt 

dat die voordelen uiterst marginaal zijn.  

Door steviger in te zetten op het vermogen van de pedagogische civil society, meer 

vrijwilligerswerk, is het denkbaar dat ook in de uitvoering van het regulier jongerenwerk na 

een periode van investeren winst geboekt kan worden. Dit zou er uiteindelijk in de praktijk 

uit kunnen zien als één professional met een team vrijwilligers die een activiteit in het 

jongerenwerk uitvoeren. Dit is echter wel afhankelijk van de zwaarte van de groep jongeren 

waar de activiteit betrekking op heeft. Sommige groepen laten het toe om enkel door 

vrijwilligers in de uitvoering te worden gedraaid. Denk hierbij aan het jongerenwerk door 

zelforganisaties en sommige meidengroepen zoals bij YfC en DOCK. Dit vraagt echter wel 

meer in de aansturing om kwaliteit en inhoud te waarborgen.  

Resultaat van de samenwerking is dat de beschikbare professionele inzet doorgeschoven kan 

worden naar de moeilijker te begeleiden groepen met zwaardere problematiek.  

Gewaakt moet worden voor een te rooskleurig beeld. Veel groepen zijn te risicovol voor 

begeleiding door één beroepskracht. Laat staan een zelfstandig werkende vrijwilliger. 

Hier is een waarschuwing wel op zijn plaats: een deel van deze efficiencywinst wordt ingezet 

voor een individueler, coachende manier van werken die veel arbeidsintensiever is dan een 

collectief aanbod van vrije inlopen.  

Doelstelling is wel om door deze nieuwe manier van werken, meer preventie en vroegtijdig 

signaleren, winst wordt geboekt door minder beroep op specialistische zorg of hulp. Zie 

verder onder punt 13. 

 

10.2. Effectiviteit 

De nieuwe manier van samenwerken vergroot wel de effectiviteit voor de doelgroep, met 

name de meest risicovolle groep, maar de vooraf opgelegde financiële taakstelling zal zich 

vooral uiten door bezuinigingen op openstelling, accommodaties  en deels ook worden 
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afgewenteld op andere werksoorten bij de brede welzijnsorganisaties. De effecten daarvan 

zijn nog onbekend en kunnen nu niet worden meegewogen.  

Om die reden lijkt het zinvoller om meer te verwachten van de resultaten van kostenreductie 

in de specialistische zorg (AWBZ en jeugdzorg/zvw) door het verhogen van de effectiviteit 

van het jongerenwerk/-hulpverlening. Die baten komen echter pas na 2015 de gemeenten 

ten goede, voorzover zij überhaupt te meten vallen. Maar die ontlasting van de dure zorg op 

maat is wel de directe reden voor de decentralisatie. Dus is het redelijk om hier een 

hypotheek op te nemen. 

 

11.0 Hoe gaat het er uit zien: Eén samenwerkingsverband, twee regio’s: Spaarne West en 

Spaarne Oost 

De samenwerkende organisaties brengen ieder hun medewerkers in in een 

samenwerkingsverband waarbij de twee aanbieders van algemeen jongerenwerk, DOCK in 

Spaarne Oost en Effect in Spaarne West als gebiedscoördinator optreden. Door verschuiven 

van leidinggevende capaciteit tussen de organisaties kan er voldoende capaciteit voor die 

gebiedscoördinatie worden ontwikkeld.  

Door geregeld casusoverleg per regio en contact door de gebiedscoördinator met alle 

werkers en netwerkpartners in zijn gebied kunnen ontwikkelingen op de voet gevolgd 

worden en snel actie ondernomen worden als er tijdelijk met capaciteit geschoven moet 

worden.  

De twee gebiedscoördinatoren stemmen onderling geregeld af. Zij regelen de 

vertegenwoordiging door het samenwerkingsverband in het JGO dat de afdeling Veiligheid 

van de gemeente organiseert. Ook zien de gebiedscoördinatoren toe op de voortgang van de 

realisering van de in de prestatieplannen geformuleerde prestaties.  

 

  



14 
 

Jongerenwerk Haarlem: Vinden, vasthouden, verder helpen   

DOCK Effect Kontext Streetcornerwork Youth for Christ Leger des Heils Stichting Stad  

 

12.0. Recapitulatie: inbreng partijen in samenwerkingsverband in samenhang, per fase 

 De doelen van het jongerenwerk in de verschillende fasen: 

12.1.  Weerbaarheid en eigen regie van jongeren verhogen door talentontwikkeling, met als 

specifieke uitwerking  voorbereiding op de arbeidsmarkt.  

- Doelgroep: weerbare en risicogroep 

- Uitvoering: regulier jongerenwerk, accommodatiegebonden en ambulant, waar nodig 

in samenwerking met straathoekwerk en outreachend vormen van hulpverlening. 

 

Talentontwikkeling: Bevorderen van positief en realistisch zelfbeeld door jongeren 

succeservaringen op te laten doen, sociale specifieke vaardigheden zoals creatieve 

vaardigheden maar ook doorontwikkelen van capaciteiten zowel op kunstzinnig vlak als op 

gebied van arbeids- en onderwijsvaardigheden en sport. 

Aspecten professioneel jongerenwerk voor deze groepen: 

- Jongerenwerk ondersteunt jongeren die om heel verschillende redenen niet of weinig 

mee doen aan sociale verbanden op school, kerk/moskee, sportclub. Zij zijn in een fase 

waarin ze op zoek zijn en ontvankelijk voor invloeden of beïnvloeden.  

- Jongerenwerk helpt jongeren met het versterken sociale en persoonlijke vaardigheden 

waardoor ze zelf beter in staat zijn om een vriendengroep op te bouwen.  

- Jongerenwerk is zowel op vindplaatsen op straat als in accommodaties actief met 

stimuleren van jongeren tot positieve en actieve deelname aan activiteiten.  

- Stedelijk jongerenwerk biedt jongeren in verlengde van wijkgebonden jongerenwerk 

jongeren de kans om zich verder persoonlijk en sociaal te ontwikkelen. 

- Jongerenwerk leidt jongeren door naar arbeidsmarktgerichte projecten. 

- Jongerenwerk bevordert jongeren in hun schoolloopbaan door persoonlijke aandacht en 

ruimte voor huiswerkbegeleiding. 

12.2.  Signaleren en oplossen van (multi) problematiek 

inkomen, huisvesting, verslaving, stages, huiselijk geweld, verwaarlozing, pesten, uitbuiting 

en discriminatie.  

- Doelgroep: risico- en kwetsbare groep 

- Uitvoering: coachend jongerenwerk (enkelvoudige problematiek), straathoekwerk 

(zorgwekkende zorgmijders) en hulpverlening (meervoudige problematiek). 

 

Aspecten van hulpverlening 

o De jongerenwerkers signaleren vroegtijdig en coachen de jongeren hierin 

o Indien mogelijk: een mentor/coach met zo’n jongere te matchen. 

o Jongerenwerkers kunnen jongeren activeren in sociale omgeving  op basis van 

specifieke afspraken tussen de jongere en zijn/haar hulpverlener. 
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12.3 Hulp- en Zorgverlening 

 

Een (klein) deel van de jongeren is aangewezen op gespecialiseerde hulpverlening (AWBZ/ 

ZVW) of jeugdzorg. 

 

Jongerenhulpverleners/ CJG coaches worden ingezet als de problemen en/ of (gezins)situatie 

van de jongere te complex zijn. De hulpverlening is laagdrempelig, outreachend, en integraal; 

volgens het principe van 1 gezin - 1 plan. 

Hulpverlening moet van start kunnen gaan zodra problemen zich voordoen om problemen in 

de kiem te kunnen smoren. De hulpverlening richt zich op het maatschappelijk zelfstandig 

maken van een jongere. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het netwerk. 

Hulpverlening moet breed inzetbaar zijn en niet uitsluitend voor specifieke doelgroepen 

zoals dakloosheid of overlast, maar ook gericht op opleiding en scholing en werk/ inkomen 

en gezondheid. De jongerenhulpverleners hebben een brede blik en kunnen problemen snel 

oppakken en escalatie van problemen wordt voorkomen. 

 

-Doelgroep: kwetsbare jongeren met stoornissen, verslaving etc. 

-Uitvoering: door specialistische zorg, liefst op locatie te leveren om de basisinfrastructuur 

te versterken met zorgspecialisme.  

 

Aspecten van hulp- en zorgverlening:  

Gecombineerde en goed op elkaar jongerenwerk afgestemde outreachende vormen van 

zorgverlening.  

- Bij sociale wijkteams / CJG-coaches zullen ook signalen over jongeren binnenkomen. De 

ambulant jongerenwerker zou in deze specifieke situaties de verbinder kunnen zijn 

tussen de jongere en de mogelijkheden om deel te nemen aan passende en gewenste 

activiteiten in sport, jongerenwerk, etc. 

- Jeugdzorg (in de volle breedte, dus ook GZ/GGZ etc) zal – zo is de verwachting van de 

transitie - naar voren bewegen en menskracht inzetten in de vorm van outreachende 

werkvormen. 

 

12.4  Voorkomen en bestrijden van overlast door jongeren. 

Overlast door groepen jongeren wordt tegengegaan door met de jongeren in contact te 

treden, hen handelingsalternatieven te bieden en te bevorderen dat er tussen 

jongerengroepen en omwonenden constructieve vormen van contact ontstaan. Bij 

individuele (meervoudige) problematiek en bij complexe gezinsproblematiek kan toegeleid 

worden naar passende hulp. 

Bij hardnekkige overlast inschakelen van Handhaving en Politie. Bij criminogene groepen 

aanpak top 25.  

-Doelgroep: jongeren die door groepsgedrag hinderlijk of intimiderend gedrag vertonen.  

-Uitvoering: door ambulant jongerenwerk in samenwerking met straathoekwerk 

jongerenhulpverlening, Handhaving en politie. Het accommodatie gebonden jongerenwerk 
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kan via haar aanbod zorgen voor alternatieven voor overlast en criminaliteit (resistance en 

desistance from crime). 

 

Aspecten van tegengaan overlastgevend (groeps)gedrag: 

- Onze focus is gericht op de jongeren en ervoor te zorgen dat ze er mogen zijn op 

manieren die nu eenmaal horen bij jongeren(sub)culturen.  

- Buurtbewoners worden meer dan voorheen betrokken bij de aanpak. Zij zijn zowel 

klagers, bron van signalen, als co-producenten van verbeteringen voor 

ontwikkelingskansen van jongeren. 

- Initiatieven vanuit de civil society om overlast te bestrijden mogen rekenen op onze 

professionele ondersteuning. 

- We haken aan bij  actieve knooppunten  of  indien die er niet zijn, initiëren het gesprek 

over belangrijke waarden van het pedagogisch klimaat, op school, in het buurthuis, op 

straat.  Uit die gesprekken komt een gedeelde pedagogische norm (en) naar voren die 

ieder van de actoren op de geëindigde manier invoert. 

- Straathoekwerkers/ambulant jongerenwerkers zijn de verbinders tussen de jongeren, de 

betrokken instellingen en de civil society 

- Aanpak van de jongerenwerkers draagt bij aan het netwerk in de buurt (de weerbare 

buurten).  

- Methodische inzet en training van jongeren (en ouders) om alert te zijn op negatief en 

risicovol gedrag vanuit de groep.  

 

13.0  Effecten en rendement 

De partners van het samenwerkingsverband  verwachten dat door de samenwerking de 

komende anderhalf jaar een efficiencywinst wordt geboekt. Zij streven er naar door meer 

vroegtijdig te signaleren en interveniëren er een bezuiniging op hulp en specialistische zorg 

kan worden bereikt. Om die reden stellen zij voor om de voorgenomen bezuiniging van 

€100.000 niet nu als kaderstelling mee te geven omdat dat juist afbreuk kan doen aan de 

effectiviteit van de gezamenlijke inzet. Er zal gedurende het lopende proces echter invulling 

gegeven worden aan deze taakstelling. 

Het financieel kader wordt daarmee bepaald door de inzet van de partijen in het 

samenwerkingsverband. 

Het gaat hierbij om de inzet uitgedrukt in financiële termen op basis van formatie.  

In de bijgevoegde matrix is aangegeven wat die inzet door elk partijen inhoudt.  
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Namens,  

Streetcornerwork, Robin de Bood 

Youth for Christ, Albert Frans Welmers 

Leger des Heils, Evert Pater 

Kontext, Marianne Huisman 

Haarlem Effect, Veronique de Kwant 

 DOCK-Haarlem, Dick Jansen  

Stichting Stad, Robin Ruben  

 
 
Haarlem 28 februari 2014 
 
Veronique de Kwant 
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ijlage I van Vinden, vasthouden, verder helpen 
Streetcornerwork/ Nieuwe Kansen-In Balans 2014 - 2015 

 
Streetcornerwork en Nieuwe Kansen-In Balans werken gezamenlijk aan de volgende 
doelstelling:  
Het succesvol- opzetten, begeleiden en afronden van hulp en dienstverleningstrajecten voor 
de doelgroep, zie onder de doelgroepomschrijving;  
Het behalen van deze doelstelling zal bijdragen aan het verminderen van overlast en 
criminaliteit veroorzaakt door de doelgroep en het verhogen van het veiligheidsgevoel in de 
buurt. Alsmede bestrijden van dakloosheid.  
 
De doelgroepen van Streetcornerwork/ Nieuwe Kansen-In Balans: 
 
Doelgroep Streetcornerwork- jongeren van 12 tot 24 jaar die bekend zijn bij politie, 
handhaving, het –ambulant- jongerenwerk (Dock/ H’lem Effect/ YFC) en het veldwerk 
(Streetcornerwork) als licht criminelen, first offenders of als jongeren die deel uitmaken van 
een groep die volgens de shortlistmethode van de politie bekend staat als hinderlijk, overlast 
gevend of crimineel.  
- Jongeren en jongvolwassenen van 12 t/m 23 jaar met meervoudige problemen. Jongeren 
die de maatschappelijke aansluiting hebben gemist of dreigen te missen Onze doelgroepen 
zijn veel op straat te vinden. Zij kampen met problemen op terreinen als wonen, financiën, 
scholing, werk, justitie, sociaal netwerk, vrije tijdsbesteding en gezondheid (waaronder 
alcohol- en drugsverslaving en psychiatrische problematiek).  
 
Doelgroep Nieuwe Kansen-In Balans – Het project Nieuwe Kansen In Balans biedt 
begeleiding aan (kwetsbare) jongeren met meervoudige problemen die weinig zelfredzaam 
zijn. Specifiek voor de doelgroep is dat zij kampen met psychosociale en/of (ernstige) 
gedragsproblematiek in combinatie met problemen op het terrein van financiën, 
dagbesteding, scholing, werk, huisvesting, (dreigende) verslaving. De meeste van deze 
(overlastgevende) jongeren zijn bekenden van politie en justitie.  
 
Het veldwerk van Streetcornerwork  
Situatie- of groepsgericht veldwerk, dat wil zeggen het systematisch verkennen van de 
leefwereld en leefsituatie van de doelgroep, het signaleren van ontwikkelingen, 
gedragspatronen en problematiek. Dit gebeurt door het regelmatig bezoeken van 
vindplaatsen (straatlocaties, horeca, diverse voorzieningen), het observeren van groepen 
jongeren op deze vindplaatsen en het leggen en onderhouden van contacten met groepen 
jongeren en sleutelfiguren. Daarnaast houdt het veldwerk (Streetcornerwork) zich bezig met 
cliëntgericht veldwerk, dat wil zeggen het systematisch contact leggen en onderhouden met 
groepen jongeren en individuen op de vindplaatsen, van wie bekend is of vermoed kan 
worden dat zij tot de doelgroep behoren.  Dit gebeurt door middel van het leggen en 
onderhouden van contacten met ‘nieuwe’ jongeren en jong volwassenen, het doelgericht 
(blijven) opzoeken van personen met wie reeds contact bestaat en het geven van informatie 
en advies over hulpverlenings-en verwijsmogelijkheden. Het motiveren en stimuleren van 
deelname aan een traject maakt een groot deel uit van de activiteiten binnen het veldwerk 
 
Het Streetcornerwork start individuele trajecten op van jongeren die binnen komen via 
het veldwerk 
Het ondersteunen van de jongeren bij het formuleren van een hulpvraag en het opstellen van 
een individueel traject (route) van dienst- en hulpverlening op de voor de jongere relevante 
leefgebieden: scholing, werk, wonen, financiën, vrije tijd, gezondheid, justitie. Het 
aanspreken van de jongere op de eigen rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van het 
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bereiken van resultaten maakt deel uit van het proces, dat als doel heeft de zelfredzaamheid 
van de jongere op zoveel mogelijk terreinen te vergroten.  
 
 
 
 
Het werk van Nieuwe Kansen-In Balans 
Individuele trajecten aan jongeren. De begeleiders/casus-eigenaren van Nieuwe Kansen In 
Balans richten zich bij de aanpak in eerste aanleg op het oplossen van de praktische 
problemen op de primaire leefgebieden (= inkomen/zorg-verzekering/etc., huisvesting en 
dagbesteding). Daarnaast vindt, zo nodig, begeleiding plaats naar de aanbieders van 
specialistische zorg- en hulp. De casus-eigenaar/begeleider is verantwoordelijk voor het 
proces dat de jongere leidt naar het beoogd einddoel, in volgorde: 
het bevorderen van voldoende “eigen kracht” c.q. zelfredzaamheid op de primaire 
leefdomeinen 
het ondersteunen/bevorderen van de “eigen kracht” om de noodzakelijke trajecten van zorg 
en (specialistische) hulp trouw te volgen en af te ronden.  
 
Nieuwe Kansen - In Balans worden vanuit de gemeente ingezet op jongeren die bekend 
staan als “Top 25” Nieuwe kansen in Balans bied deze jongeren individuele trajecten. 
 
Waar Streetcornerwork en Nieuwe Kansen-In Balans elkaar vinden 
Voor langdurige trajecten verwijzen de veldwerkers in principe door naar Nieuwe Kansen-In 
Balans, zodra dit mogelijk is. Dat betekent dat indien er wachtlijsten zijn bij Nieuwe Kansen, 
de veldwerkers alvast met de jongere aan de slag gaan. Ook als de jongere er (nog) niet aan 
toe is om doorverwezen te worden, gaat de veldwerker alvast met de jongere aan de slag. 
 De werkers van Nieuwe Kansen-In Balans & Streetcornerwork kunnen bij elkaar op kantoor 
zitten (Schipholweg, Oostvest en de Rijksstraatweg). We gaan in 2014 onderling werken 
zonder extra aanmeldformulieren en wachtlijsten, Straatcornerwork en Nieuwekansen-In 
Balans nemen elkaar werk en data over, zodat we de cliënten zo laagdrempelig mogelijk 
naar elkaar kunnen doorzetten. 
Bij eventuele weerstand bij een doorverwijzing hebben de veldwerkers en de 
jongerenhulpverleners de mogelijkheid om de begeleiding tijdelijk gezamenlijk op te pakken 
dit om het vertrouwen te vergroten in de jongerenhulpverleners om de kans op uitval te 
minimaliseren.  
Na de doorverwijzing blijft de veldwerker in contact met de jongeren via het veldwerk, zodra 
de afspraken niet nagekomen worden op kantoor dan kan de veldwerker de desbetreffende 
jongeren op straat confronteren met zijn gedrag en een terugval voorkomen door hem weer 
terug te verwijzen naar de werker van Nieuwe Kansen-In Balans zodat het traject toch nog 
succesvol kan worden afgerond.  De jongeren blijven op deze manier in beeld, zien de 
werkers van Nieuwe Kansen-In Balans de jongeren niet meer verschijnen op afspraken 
tussen 09:00 – 17:00 uur dan komen ze s ’avonds weer in beeld bij de veldwerkers die de 
vindplaatsen in de avonduren bezoeken. Doordat de veldwerkers ook in de avonduren 
werken kunnen ze indien nodig ook op huisbezoek om een jongen binnenboord te houden.  
 
Betrekken van de ouders 
Nieuwe Kansen-In Balans en Streetcornerwork doen er alles aan om de ouders en het 
netwerk te betrekken bij de individuele trajecten van jongeren. In gevallen waarbij de 
veldwerker signaleert dat er sprake is van een gezinsproblematiek die verder reikt dan de 
jongere in kwestie en waarbij extra ondersteuning en/of hulpverlening voor ouders en andere 
kinderen in het gezin aan de orde is, verwijzen ze door naar een CJG –coach, hebben 
beidde organisaties korte lijnen mee, zowel vanuit het Streetcornerwork alsook vanuit 
Nieuwe Kansen-In Balans zitten er CJG- coaches in de wijkteams.  
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Werkgebied 
Streetcornerwork/ Nieuwe Kansen-In Balans werken in heel Haarlem.  
 
Daar waar problemen zich voordoen en/of groepen jongeren zich ophouden, zullen de 
veldwerkers worden ingezet. Wanneer geprioriteerde groepen zich tijdelijk buiten de 
overlastplekken bevinden gaan de veldwerkers ook daar veldwerk verrichten.  
 
Samenwerking 
De samenwerking tussen het Streetcornerwork en Nieuwe Kansen-In Balans is een 
gezamenlijk proces binnen een breder netwerk van politie, ambulant jongerenwerk, 
handhaving, de GGZ, OCK-Het Spalier en het onderwijs. Binnen de samenwerking wordt het 
privacyreglement gehanteerd.   
 
Afstemming  
Eens per twee weken is er een cliëntenoverleg tussen de werkers van Nieuwe Kansen-In 
Balans en Streetcornerwork over de  -gezamenlijke- cliënten. De afstemming wordt 
doorgenomen en indien nodig aangepast, dit is op individueel niveau.  
 
Op groepsniveau hebben de veldwerkers regelmatig contact met de politie, handhaving en 
ook het (ambulante) jongerenwerk. Tijdens deze gesprekken gaat het met name over de 
signaleringen die gedaan worden tijdens de werkzaamheden op straat.  
 
  
 


