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business voor ‘welzijnsmaffia’
Een 22-jarige die bij een koeriersbedrijf werkt – ‘Goed spul hoor’ –
begint over de enorme schulden
waar jongeren vaak mee rondlopen: “Door allerlei boetes en
schulden bij zorgverzekeraars
kunnen die bedragen oplopen tot
tienduizenden euro’s per maand.
Dan zit je zo vast, want je ouders
kunnen het ook niet betalen. Dan

WAARVOOR HIJ ZAT?
HIJ GRINNIKT: ‘DAT IS
PSYCHOLOGENPRAAT’
ga je het geld op straat zoeken. Logisch, als je niks hebt.”
Maar het gaat al een stuk beter,

wordt er gezegd. “Ik heb een heel
goed contact met de buurtregisseur, zijn deur staat altijd voor iedereen open.”
Die opmerking van Akka veroorzaakt luid gelach.
“Vuile snitch (verrader),” wordt
er geroepen.
Akka lacht mee: “Ja, dat hou je
toch, die spanning tussen jongeren

en politie. De rellen van ’98 spelen
hierin nog steeds een rol. Je ziet
ondertussen wel dat het contact
verbetert. Je zult elkaar op een gegeven moment toch moeten vertrouwen.”
En dat geldt ook voor de media:
“Ik vertrouwde op een goed moment geen enkele krant meer. Dan
nodigde je ze uit om te komen kij-

ken, en dan schreven ze vervolgens
compleet het tegenovergestelde.
Ik ben voorzichtig geworden.”
Wat er nog meer zou moeten gebeuren? Akka: “Reorganiseren,
drempels weghalen zodat je meer
jongeren kunt bereiken, beter
samenwerken, en organisaties
aantrekken die de juiste hulp kunnen aanbieden.”

Het hulpvocabulaire
Buurtvaders:
Surveillerende buurtbewoners
die rotzooitrappers in de wijk op
de vingers tikken en een aanspreekpunt voor de jongeren
zijn. In Slotervaart na de rellen in
1999 opgezet met als doel de sociale controle in de wijk te versterken.

justitie, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg,
Halt, de leerplichtambtenaar en
de Jeugdreclassering, om probleemjongeren uit de misdaad te
houden of ze te straffen. Opgezet
in West in mei 2005.

Risicojongeren:

Politiemensen die speciaal voor
een wijk zijn aangesteld. Buurtbewoners kunnen bij hun buurtregisseur terecht voor advies of
met problemen. In Amsterdam
werd in 1996 de eerste buurtregisseur aangesteld.

Jongeren van 12 tot 24 jaar die
problemen hebben op het gebied
van school en werk, overlast veroorzaken, op straat rondhangen
en/of in aanraking komen met de
politie. Het totale aantal in Slotervaart wordt geschat op vijfhonderd, voornamelijk van Marokkaanse afkomst.

Gezinsvoogd:

Straatcoaches:

Een maatschappelijk werker die
bij Bureau Jeugdzorg werkt. Een
gezinsvoogd neemt niet, zoals de
naam zou doen vermoeden, een
heel gezin onder zijn hoede, maar
concentreert zich op één kind.
Een gezin met vier kinderen kan
vier gezinsvoogden hebben.

Medewerkers van beveiligingsorganisatie To Serve and Protect,
die jongeren op straat direct aanspreken op hun gedrag en hun
ouders bezoeken. Het project is
onderdeel van Stichting Aanpak
Overlast Amsterdam en loopt in
Slotervaart sinds november
2006. Het boekt al succes.

Buurtregisseurs:

Hardekernjongeren:
Jongeren van 12 tot 24 jaar die
meerdere zware delicten hebben
gepleegd. Het totale aantal in
Slotervaart wordt geschat op
tweehonderd, voornamelijk van
Marokkaanse afkomst.

Ketenunit:
Samenwerkingsverband tussen

Trajectbegeleiding:
Eén van de hulpverleningsinstrumenten van het stadsdeel,
waarbij jongeren begeleid worden naar school of werk. De
meest voorkomende hulpvragen
zijn schulden, problemen met
politie/justitie, problemen met
inkomen en werkloosheid.

‘Het mag wel wat
strenger allemaal’
K WIL die jongeren vooral
niet als slachtoffer kenschetsen, maar ze zijn nogal eens de dupe geweest
van miscommunicatie tussen
hulpverleners, justitie en politie.”
Peter Slort was tot voor kort
districtschef van de politie in West.
Zes jaar lang kwam hij in Overtoomse Veld en had er contact met
probleemjongeren en hulpverleners.
Slort kan zich wel vinden in de
kritiek op het grote aantal organisaties: “De diversiteit is enorm.
Jongeren komen met een arsenaal
aan hulpverleners in aanraking. Er
zijn vaak tien, twintig organisaties
met één gezin bezig. Als je een
beetje slim bent – en dat zijn die
jongeren meestal – dan weet je die
tegen elkaar uit te spelen.”
Ook Slort vraagt zich af welk belang sommige organisaties dienen.
Hij zegt: “Er zijn instellingen die
vooral bezig zijn met het veiligstellen van hun subsidie voor het jaar
daarop.” Maar hij heeft de laatste
jaren ook heel wat goede initiatieven gezien: “De ketenunits, functionele gezinstherapie en de projecten van Spirit zijn voorbeelden van
hoe het wel moet.”
Er moet volgens Slort strenger
gekeken worden naar de resultaten van de projecten: “Er wordt
vaak alleen maar aan de betrokkenen gevraagd wat ze ervan vinden.

‘I

Groningen die nog nooit een Marokkaan hebben gezien.’
IN SLOTERVAART

4. Raad voor de Kinderbescherming
5. Bureau Halt
6. Stichting Reclassering Nederland
7. GGD
8. Centrum voor Werk en Inkomen
Amsterdam Nieuw West
9. NV Werk
10. Schuldhulpverlening in regio
Nieuw West
11. Leerplichtambtenaar

Scholen:
Vijf scholen voor speciaal onderwijs
Acht scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs
Acht scholen voor middelbaar beroepsonderwijs
Drie scholen voor hoger beroepsonderwijs
De vier grootste spelers – Impuls, Kansweb, Spirit en Sciandri – werden in
2006 voor 1.302.000 gesubsidieerd

door stadsdeel Slotervaart voor hun
jongerenbeleid voor twaalf jaar en ouder. In de overige zestien organisaties
gaan volgens het stadsdeel enkele tonnen subsidie per jaar om, maar dit is
moeilijk te specificeren doordat het
daarbij niet alleen om jongeren gaat.
Exploitatie en beheer van de acht buurtcentra kostten het stadsdeel vorig jaar
760.000 euro. In totaal geeft het meer
dan twee miljoen euro per jaar uit aan
jongeren, buiten projecten van school,
justitie, politie en de gemeente Amsterdam om.

Kosten jongerenbeleid :
Kansweb ( Oportuna & Streetwise,
incl. beheer):

240.000

Impuls (jongerenwerk &
trajectbegeleiding,
incl. beheer)

665.000

Sciandri (sportbuurtwerk) 300.000
Spirit:
72.000
Resocialisatie & begeleiding:
Activiteiten groepsaanpak:

Totaal:

15.000
10.000
1302.000

Kosten buurtcentra:
Exploitatie en beheer:

760.000

Kosten trajectbegeleiding Impuls
voor 160 risicojongeren in 2007:
Directe personeelskosten
(2,5 fte):
131.159
Indirecte personeelskosten: 18.874
Huisvesting
13.287
Organisatiekosten
7.800
Activiteit- en projectkosten
1.000
Overhead (15 procent):
25.818
Incidenteel:
Trajectbegeleider Overtoomse
Veld (0,67 fte):
43.204
Totaal:
241.142

En dan wordt zoiets al snel goedgekeurd.”
Politici zouden zich volgens
Slort niet zoveel moeten concentreren op het uitvalspercentage
van een project: “Het gebeurt vaak
dat jongeren zo’n project gewoon
uitzitten. Als je dan mee mag op
een snoepreisje, is dat natuurlijk
niet zo moeilijk.”
Slort stelt een ‘gezinscoach’
voor: “Zo’n gezin heeft één iemand
met autoriteit nodig. Iemand die
het geheel aan hulpverleners overziet, als een soort curator optreedt
en de regie van heel het gezin, van
de schulden van vader, het alcoholprobleem van moeder en het strafblad van de zoon op zich neemt. Iemand die de verantwoordelijkheid
bij de ouders legt. We moeten
vooral voorkomen dat ouders
achterover gaan leunen.”
En dat mag best wat strenger allemaal: “De pakkans is nu te klein
en de straf te gering. Je moet een
kind bij de eerste keer dat hij een
koekje uit de koektrommel jat, direct corrigeren. Drie keer een
waarschuwing geven, heeft geen
zin. ”
Slort is positief over de toekomst, mits er beter wordt samengewerkt: “Die hulpverlening moet
één dichte muur zijn waar een jongere niet doorheen of omheen kan.
En de vrijblijvendheid, die moet er
af.”

