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1 Inleiding

Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Rotterdam. In het nieuwe vijfjarenactieprogramma voor de periode 2006-2010 (‘Samen werken

aan veiligheid: voorkomen en handhaven’) staat voortzetting van de succesvolle veiligheids-

aanpak centraal. Met als ambitie een beheersing van de veiligheidsproblematiek in de stad in

2010.

De afgelopen jaren is op veiligheidsgebied veel bereikt. Overlast en criminaliteit zijn terug-

gedrongen en steeds minder mensen voelen zich onveilig. Dat blijkt uit de cijfers van de

Veiligheidsindex, de thermometer van de veiligheid. Op een schaal van 1 tot 10 is Rotterdam

gestegen van 5.6 in 2001 naar 6.6 in 20041. Het percentage bewoners dat zich onveilig voelt

daalde van 49% in 2001 naar 39% in 2004. Goede cijfers dus, maar voor het gemeente-

bestuur geen reden om tevreden achterover te leunen. Het werken aan een veiliger 

Rotterdam gaat gewoon door.

Combinatie
De Rotterdamse veiligheidsaanpak bestaat uit een combinatie van een gebiedsgerichte - 

en een persoonsgerichte aanpak. De gebiedsgerichte aanpak richt zich op het verbeteren van 

de veiligheid in vooral de onveilige wijken. Dat gebeurt door toezicht, optreden (interventie) en

handhaving, beheer en onderhoud, investeren in mensen en in huizen. De persoonsgerichte

aanpak is gericht op de belangrijkste dadergroepen: overlastgevende verslaafden, criminele 

en overlastgevende jongeren, geweldplegers en criminele illegalen.

Alle deelgemeenten werken - op basis van afspraken uit zogeheten wijkveiligheidsactie-

programma’s - aan verbetering van de veiligheid in de wijken. Dat gebeurt in intensieve

samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, het Openbaar Ministerie, woning-

corporaties, welzijns- en hulpverleningsorganisaties en ondernemers. In de wijkveiligheids-

actieprogramma’s staat heel concreet hoe de onveiligheid wordt aangepakt. Met strikte 

handhaving en toezicht, consequent onderhoud en beheer en uitdagende fysieke en sociale

investeringen. De verbetering van leefbaarheid en veiligheid gaat daarmee hand in hand.

De wijkveiligheidsaanpak is een succes: In praktisch alle 62 wijken van Rotterdam is de score

voor veiligheid de afgelopen jaren verbeterd.

1) De veiligheidsindex over 2005 verscheen na het ter perse gaan van dit cahier.



Rotterdam loopt voorop 
De verbetering van de veiligheid is mede te danken aan de vernieuwing in de aanpak.

Daarmee loopt Rotterdam landelijk voorop. Neem de jongerenoverlast. Overal in het land 

maar zeker ook in Rotterdam hebben gemeenten en deelgemeenten met jeugdproblematiek 

te maken. Eén op de 5 jongeren in Rotterdam heeft een probleem of loopt een risico. In totaal

gaat het - volgens cijfers van de Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving - om ongeveer

35.000 jongeren. Zij kunnen op enig moment  in meer of mindere mate onacceptabel gedrag

gaan vertonen. Dat gebeurt meestal in groepsverband. Onderzoek heeft uitgewezen dat het

merendeel van de jeugdcriminaliteit in groepsverband wordt gepleegd. Aandacht voor proble-

matische jeugdgroepen is dan ook van groot belang, om overlast tegen te gaan en jongeren

weer een toekomstperspectief te bieden.

Rotterdam pakt de jeugdproblemen voortvarend aan. Dat gebeurt door een systematische

analyse van overlastgevende groepen jongeren volgens de shortlist methodiek van Beke en

een daarbij horende persoons-, groeps- en domeingerichte aanpak van jongerenoverlast en

jeugdcriminaliteit. Dit moet ertoe leiden dat de jeugdoverlast wordt teruggebracht. Over vijf

jaar mag geen enkele wijk op de Veiligheidsindex een onvoldoende scoren voor jongeren-

overlast en jeugdcriminaliteit.

Hoe Rotterdam de overlast van groepen jongeren terugbrengt, wordt in dit cahier beschreven.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 zet uiteen wat de groepsaanpak inhoudt en gaat nader in op de shortlist van

Beke waarmee in de groepsaanpak gewerkt wordt.

Hoofdstuk 3 beschrijft de methodiek groepsaanpak en de verschillende fases die deze 

methodiek kenmerken.

Hoofdstuk 4 gaat nader in op de organisatie van de groepsaanpak en de rol van de 

verschillende actoren.

Hoofdstuk 5 beschrijft de belangrijkste bevindingen van een eerste evaluatie naar de 

methodiek groepsaanpak in Rotterdam.

Hoofdstuk 6 bevat praktische instrumenten zoals een format voor het maken van een plan

van aanpak en een checklist voor de toepassing van de groepsaanpak.
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2 De groepsaanpak, wat is dat?

Dat jongeren groepsgewijs met elkaar optrekken is heel normaal en vanuit sociaal oogpunt

bekeken ook heel goed. Iedereen maakt immers gedurende zijn leven deel uit van groepen.

In de adolescentieperiode is het optrekken in groepen dan ook belangrijk voor de ontwikkeling

naar volwassenheid. Een groep kan echter ook een negatief effect hebben. Zo heeft onder-

zoek3 uitgewezen dat ongeveer 75% van de jeugdcriminaliteit in groepsverband wordt

gepleegd of voortvloeit uit groepsdynamische processen. Het straffen van 

individuen is een adequate oplossing, maar ook de groep moet worden aangepakt en moge-

lijke oorzaken in de buurt. Dit omdat bewoners overlast ervaren of zich onveilig voelen door

groepen jongeren in de buurt.

Dit besef is in Rotterdam de laatste tijd in brede kring steeds meer doorgedrongen. De

Driehoek (burgemeester, hoofdofficier, hoofdcommissaris) sprak al enkele jaren geleden de

behoefte uit om problematische jeugdgroepen op een meer systematische, stadsbrede manier

aan te pakken. Vervolgens is gezocht naar methoden om dit te doen.

Beke-shortlist 
Naar de vraag wat problematische jeugdgroepen eigenlijk zijn en welke indicatoren van belang

zijn om groepen jongeren in kaart te brengen, heeft de Advies- en Onderzoeksgroep Beke

wetenschappelijk onderzoek gedaan in 5 middelgrote gemeenten2. Uit dit onderzoek kwam

tevoorschijn dat het mogelijk is om met een eenvoudig instrument, de shortlist, een ordening

aan te brengen in de grote diversiteit aan problematische jeugdgroepen, door ze in te delen in

drie hoofdcategorieën:

• hinderlijke groepen

• overlastgevende groepen

• criminele groepen 

De shortlist brengt een aantal typerende kenmerken van groepen jongeren in kaart door

middel van een vragenlijst, die door buurtagenten wordt ingevuld. Indien sprake is van 

een strak georganiseerd verband en een sterke hiërarchie binnen de groep, zijn er extra 

kenmerken. Bij hinderlijke- en overlastgevende groepen noemen we een groep met deze 

2) Jeugdgroepen in beeld, stappenplan en randvoorwaarden voor de shortlistmethodiek door Advies en Onderzoeksgroep

Beke e.a., 2004.

3) • Schuyt, C.J.M., Jeugdcriminaliteit in groepsverband, Delict en Delinkwent, nr. 23, 1993

• Ferwerda, H.B., Jeugdcriminaliteit en de rol van de groep, De groep als negatieve voedingsbodem, J*, Tijdschrift over

jongeren, Jaargang 1, nummer 1, 2000.
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extra kenmerken een straatbende. Gaat het om een criminele groep dan wordt gesproken van

een jeugdbende. Deze extra kenmerken komen sporadisch voor, in 2004 kende Rotterdam één

jeugdbende en één straatbende, beide groepen zijn door de politie ontmanteld.

Het grote voordeel van het onderzoek van Beke is dat groepen uit het hele land nu op 

dezelfde manier kunnen worden ingedeeld en beschreven. Dat gebeurt ook. Zo gebruikt 

het Ministerie van Justitie de Beke-indeling van groepen in de nota Jeugd Terecht, komt de 

methodiek terug in tal van veiligheidsopleidingen en gebruiken ook steeds meer politiekorpsen

de indeling om groepen in kaart te brengen. Daarmee is vergelijking van Groningen tot

Maastricht en de problematiek in grote steden als Amsterdam en Rotterdam mogelijk.

Voordelen van de Beke-shortlist 
De Beke-shortlist brengt de volgende gegevens van een groep in kaart:

• Type problematische jeugdgroep (hinderlijk, overlastgevend, crimineel)

• Locatie waar jeugdgroep actief is

• Kenmerken van de jeugdgroep (samenstelling, grootte, sfeer in de groep)

• Karakter van de groep (openbare orde- en criminaliteitspatroon)

Maar de methodiek groepsaanpak in Rotterdam biedt meer dan alleen het in kaart brengen

van een groep. De methodiek laat ook zien hoe een groep aangepakt kan worden en wat 

voor instanties daarbij een rol kunnen spelen. Dat varieert van deelgemeente, politie,justitie,

jongerenwerk, opbouwwerk, bureau jeugdzorg tot woningbouwcorporatie en sport en recreatie.

De methodiek groepsaanpak biedt handvaten om gezamenlijk de problemen aan te pakken.

Daarmee levert de methodiek een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de veiligheid in

buurt, wijk en deelgemeente.
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De Beke-shortlist 
Nagegaan is welke variabelen ten minste in beeld gebracht moeten worden om jeugdgroepen

te kunnen onderscheiden. Op basis van 19 items in een vragenlijst brengt een buurtagent

relatief snel een jeugdgroep in kaart.

In de Beke-shortlist worden drie soorten problematische jeugdgroepen en twee varianten

onderscheiden:

1. Hinderlijke jeugdgroep
Deze groep bestaat uit jongeren die rondhangen in de buurt, af en toe luidruchtig aanwezig

zijn en zich niet veel van de omgeving aantrekken. Soms is de groep betrokken bij kleine

schermutselingen of pleegt kleine vernielingen. Een minderheid van deze jongeren maakt

zich soms schuldig aan lichte gewelds- of vermogensdelicten. De leden van deze groepen

zijn over het algemeen nog aan te spreken op hun gedrag. Landelijk gezien bestaat ongeveer

de helft van de problematische jeugdgroepen uit hinderlijke jongeren.

2. Overlastgevende jeugdgroep
Bij deze groep gaat het om jongeren die nadrukkelijk aanwezig zijn, soms provocerend 

optreden en omstanders lastig vallen door ze uit te schelden of te intimideren. Ook plegen

deze jongeren regelmatig vernielingen, gebruiken ze geweld en maken ze zich doelbewust

schuldig aan lichte vormen van criminaliteit. De leden van deze groep zijn minder goed te

corrigeren en zorgen er wel voor dat ze niet snel gepakt worden. Uit landelijke cijfers blijkt dat

ongeveer 35% van de problematische jeugdgroepen behoort tot de categorie overlastgevend.

3. Criminele jeugdgroep
De criminele jeugdgroep bestaat voor een deel uit jongeren die al vaker in aanraking zijn

geweest met de politie. De motivatie voor crimineel gedrag is hier vooral financieel gewin in

plaats van kicken of aanzien. De leden van deze groep plegen ernstige delicten en schrikken

niet terug voor het gebruik van geweld. Landelijk gezien bestaat 15% van de problematische

jeugdgroepen uit criminele groepen.

Variant: straat- en jeugdbendes
Soms  komt het voor dat groepen hecht georganiseerd, gesloten en hiërarchisch zijn. Is dat

het geval bij een criminele groep, dan spreken we over een jeugdbende. Gaat het over een

hinderlijke of overlastgevende groep, dan hebben we het over een straatbende.



3 De methodiek groepsaanpak

De groepsaanpak in Rotterdam werkt met een zevental fasen, van draagvlak en inzet 

tot monitoren, rapporteren en evalueren. Hieronder worden deze fasen schematisch 

weergegeven. In de praktijk komen deze fasen niet altijd chronologisch na elkaar omdat 

de aanpak van de problematiek centraal staat.

Fasen methodiek groepsaanpak bij 3 groepen
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Draagvlak en inzet

In kaart brengen groepen

Prioriteiten

Nadere analyse groep 1

Plan van aanpak maken

Plan van aanpak uitvoeren

Monitoren, rapporteren en evalueren

Nadere analyse groep 2

Plan van aanpak maken

Nadere analyse groep 3

Plan van aanpak maken

Plan van aanpak uitvoeren Plan van aanpak uitvoeren



Fase 1 Draagvlak en inzet

Essentieel voor het welslagen van de groepsaanpak is dat alle betrokken partners bereid zijn

zich ervoor in te zetten en draagvlak hebben binnen de eigen organisatie. Dat is de eerste

randvoorwaarde. Daarnaast zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

• een sluitend jeugdnetwerk, zowel op preventief, curatief als repressief gebied

• de intentie om informatie te delen, zowel intern als extern

• een overlegstructuur om de informatiedeling optimaal te kunnen benutten

• capaciteit binnen elke deelnemende organisatie voor deelname aan overleg en uitvoering 

van maatregelen

• een deelgemeentelijk budget om aanpassingen te kunnen doen dan wel de bereidheid om 

in bestaande budgetten te schuiven

• een eindverantwoordelijke persoon binnen de deelgemeente die ook de regie heeft.

Het bepalen van het draagvlak en de inzet voor de aanpak van problematische jeugdgroepen

is een zaak van het Bestuurlijk Justitieel Overleg (BJO)4. Het BJO is een formeel overleg,

bestaande uit de deelraadsvoorzitter, de districtschef van politie en het teamhoofd van het

desbetreffende regioteam van justitie. De partners in het BJO regelen personele inzet en/of

budget voor de groepsaanpak, de deelgemeente voert de regie. Vervolgens betrekt de deel-

gemeente de welzijnsvoorzieningen en de Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak

(DOSA) bij de groepsaanpak. DOSA is bedoeld voor individuele jongeren over wie men zich

zorgen maakt, jongeren met persoonlijke problemen of jongeren die problemen hebben op 

het gebied van gezin, buurt, vrije tijd, school, werk en financiën. De deelgemeente zorgt voor

ambtelijke capaciteit voor de regievoering, zowel op deelgemeenteniveau als in de wijken.

Alle jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, worden besproken in het Justitieel Casus

Overleg. De politie zet opsporing en het wijkteam in, van sommige jongeren die strafbare 

feiten hebben gepleegd worden persoonsdossiers aangelegd. Dat heeft een duidelijke meer-

waarde bij de aanpak van criminaliteit dan alleen vervolgen om een strafbaar feit.

Fase 2 In kaart brengen groepen 
Belangrijk is om alle problematische jeugdgroepen binnen een deelgemeente in kaart te 

brengen. Hierdoor ontstaat namelijk in één keer een goed overzicht van de groepsproblema-

tiek onder jongeren binnen de deelgemeente. Het in kaart brengen van de groepen gebeurt

door de buurtagenten. Zij vullen per groep de al eerder vermelde shortlist in. Op deze shortlist

komen te staan alle groepen jongeren in de leeftijd tot 24 jaar, die overlast veroorzaken in de

openbare ruimte. Aan de hand van de informatie uit de shortlisten maakt de politie vervolgens

beschrijvingen van alle groepen en wordt meteen bepaald om welk type groep (hinderlijk,

4) Indien een BJO niet tot de mogelijkheden behoort is vertegenwoordiging van de 3 ketenpartners (deelgemeente,

justitie, politie) met voldoende mandaat een alternatief, bijvoorbeeld in een stuurgroep wijkveiligheid.
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overlastgevend, crimineel) het gaat. Alle beschrijvingen samen vormen het shortlist-analyse-

rapport.

Dat rapport is te vergelijken met een foto, die een beeld geeft van de aanwezige groepen in

een bepaalde tijd en in een bepaald gebied. Over een tijdje kan die foto er weer anders uitzien

omdat groepen kunnen wisselen van samenstelling, plaats en de mate waarin ze voor overlast

zorgen.

Fase 3 Prioriteit bepalen 
Niet alle groepen kunnen tegelijkertijd worden aangepakt. Een gedegen aanpak vergt immers

veel capaciteit. Afhankelijk van de grootte van de deelgemeente, de opgezette structuur en 

de frequentie waarmee besprekingen plaatsvinden, bepalen de partners welke groepen het

eerst aangepakt gaan worden. Meestal zijn dat de groepen waarover de meeste klachten

binnenkomen en die veel in de publiciteit zijn. Uit capaciteitsoverwegingen verdient het echter

aanbeveling om bij de aanpak niet voor dezelfde typen groepen te kiezen.

De afweging welke groepen met prioriteit worden aangepakt wordt gemaakt in de regiegroep

voor de groepsaanpak en vervolgens ter fiattering voorgelegd aan het BJO. Zodra de keuze

door het BJO is geformaliseerd, gaat de deelgemeentelijke ambtenaar die belast is met de

regie over de groepsaanpak aan de slag. Indien noodzakelijk wordt direct begonnen met de

aanpak. Elke in het BJO vertegenwoordigde organisatie informeert de eigen geleding en

draagt zorg voor capaciteit in de uitvoering.

Fase 4 Nadere analyse
De nadere analyse van de voor aanpak in aanmerking komende groep vindt plaats in de werk-

groep groepsaanpak per wijk, onder voorzitterschap van de projectleider groepsaanpak van de

deelgemeente. In dit overleg wordt een zogeheten startdocument gemaakt, dat in de eerste

plaats de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de individuen uit de betreffende

groep bevat. Deze gegevens worden verzameld in een spreadsheet per groep. De projectleider

groepsaanpak is verantwoordelijk voor de volledige invulling van het startdocument en voor het

uitvoeren van een GBA-controle (controle van inschrijving in de Gemeentelijke Basis

Administratie). In het startdocument worden ook opgenomen de lopende activiteiten en 

projecten rondom de groep, informatie over de groepsleden en relevante informatie over de

buurt (het domein). Door deze inventarisatie worden mogelijke aandachtspunten voor het nog

te maken plan van aanpak (fase 5) zichtbaar.

Aan de hand van de aanvullende informatie uit het startdocument maakt de politie een nadere

analyse van de groep. Deze analyse is erop gericht de individuele leden van de groep in beeld

te brengen en duidelijk te krijgen wie de leiders zijn en wie de meelopers. Vanuit de meldingen

van overlast en criminaliteit worden persoonsdossiers opgesteld.



Fase 5 Plan van aanpak 
Na het in kaart brengen van de groepen, het bepalen van welke groepen met voorrang moe-

ten worden aangepakt en het opstellen van een startdocument, wordt een plan van aanpak

opgesteld. Dat gebeurt in overleg tussen alle partners, waarbij de deelgemeente de regie

voert. Een format voor een plan van aanpak met alle onderdelen, is te vinden in hoofdstuk 6.

Het plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

• Probleemanalyse
Opgeschreven wordt wat het probleem is en wat de analyse van het probleem heeft 

opgeleverd.

• Doelstelling
Duidelijk wordt gemaakt wat het doel is van het plan van aanpak. De doelstelling richt zich op

drie gebieden: de persoonsgerichte aanpak en indien nodig een gezinsaanpak, de groepsge-

richte aanpak en de domeingerichte aanpak. Deze onderdelen worden in het kort toegelicht.

Persoonsgerichte aanpak en mogelijke gezinsaanpak 

De aanpak richt zich voor een deel op de individuele personen uit de aan te pakken groep.

Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de kennis van de partners uit bestaande

jeugdnetwerken. In het startdocument is hierover al enige informatie opgenomen, zoals gege-

vens van SoZaWe, de leerplichtambtenaar en justitie. Daarnaast is het van belang te weten

wat de resultaten zijn van inzet van het jeugdnetwerk om te bepalen of andere maatregelen

nodig zijn. Door de persoonsgerichte aanpak gaan meer jongeren terug naar school of worden

zij bemiddeld naar werk, ook krijgen meer jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding. Soms is de

inzet van de hulpverlening nodig. Op alle mogelijke manieren moet worden voorkomen dat een

jongere dreigt af te glijden naar de criminaliteit of daarin blijft hangen. Indien hier redenen voor

aanwezig zijn, zal ook naar de gezinssituatie worden gekeken. Dit om te voorkomen dat 

jongere broertjes of zusjes teveel risico lopen om overlast te veroorzaken of in de criminaliteit

terecht te komen. Het doel van de gezinsaanpak is om de opvoedingsstructuur en de stabiliteit

in het gezin te versterken.
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Privacy gewaarborgd

Vanzelfsprekend wordt bij het opnemen van de gegevens rekening gehouden met de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat de privacy van de geregistreerde 

personen met alle wettelijke waarborgen omgeven is. De individuele gegevens worden 

behandeld in de DOSA (Deelgemeentelijk Organisatie Sluitende Aanpak) en JCO (Justitieel

Casus Overleg).



11

Groepsgerichte aanpak 

Bij de groepsgerichte aanpak wordt nagegaan wat het ongewenste gedrag van de groep

inhoudt, wie de leiders zijn, hoe het ongewenste gedrag verminderd kan worden en hoe 

subgroepen binnen de groep het beste kunnen worden aangepakt. Het negatieve gedrag en

de criminaliteit in de groep moet worden doorbroken.

Situatie- of domeingerichte aanpak

De situatie- of domeingerichte aanpak beschrijft welke maatregelen er in de buurt nodig zijn

om de overlast van groepen jongeren te verminderen en de leefbaarheid en veiligheid te ver-

groten. Een onderdeel van deze aanpak is bijvoorbeeld het opzetten van een communicatie-

traject met jongeren en/of bewoners in de betreffende buurt. Het versterken van de onderlinge

sociale contacten en het maken van afspraken rondom leefregels in de buurt behoren ook tot

de mogelijkheden. Evenals een inventarisatie van de aanwezige voorzieningen voor jongeren

en buurtbewoners, de overlast van horecavoorzieningen en dergelijke.

• Planning 
De planning beschrijft wie verantwoordelijk is waarvoor en wanneer welke acties worden 

uitgevoerd.

Fase 6 Uitvoering
Uitvoering is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van het plan van aanpak, anders blijft het 

bij papier. Het plan van aanpak gaat uit van een integrale aanpak en een goede onderlinge

afstemming van de acties. Het belangrijkste is dat uitvoering wordt gegeven aan alle acties die

worden afgesproken in het wijkgerichte overleg groepsaanpak. Dat vergt regievoering vanuit

de deelgemeente in de diverse wijken. De regievoerder krijgt mandaat om uitvoering te geven

aan de vastgestelde acties in de wijken.

Natuurlijk is het plan van aanpak niet statisch en staat de uitvoering centraal. Dat kan zo ver

gaan dat sommige acties al zijn uitgevoerd voordat het plan van aanpak gereed is.

Fase 7 Monitoren, rapporteren en evalueren 
Door middel van monitoring, rapportage en evaluatie wordt vastgesteld of de doelen uit het

plan van aanpak zijn gehaald, op individueel niveau, groepsniveau en buurtniveau. Daarbij

wordt ingegaan op de vraag of de buurt veiliger is geworden en of bewoners en jongeren hun

buurt als veilig en prettig ervaren. Maar ook andere zaken komen aan bod. Bijvoorbeeld of

jongeren een diploma of werk hebben en hoe zijn hun vrije tijd doorbrengen. Natuurlijk komt

ook aan de orde wat er te leren valt van de opgedane ervaringen en of de werkwijze 

eventueel moet worden aangepast. In eerste instantie wordt na een half jaar apart gerappor-

teerd over de resultaten van de groepsaanpak. De verkregen resultaten worden vastgehouden

en structureel ingebed bij de deelgemeente. Dat kan via de wijkveiligheidsactieprogramma’s,

integraal jeugdbeleid of wijkgericht werken.



4 De organisatie: wie doet wat in de 
groepsaanpak

Taak- en rolverdeling van de verschillende actoren 

Binnen de deelgemeente zijn er drie organisatieniveaus bij de groepsaanpak betrokken:

• het Bestuurlijk Justitieel Overleg (BJO) (strategisch niveau)

• de regiegroep groepsaanpak (tactisch niveau)

• het overleg groepsaanpak in de wijk (operationeel niveau) 

Hieronder wordt kort op de rol en taken van deze overleggen in het kader van de groeps-

aanpak ingegaan.

Het Bestuurlijk Justitieel Overleg (BJO) 
Het BJO is een overleg onder voorzitterschap van de betreffende deelraadsvoorzitter of een

burgemeester van een omliggende gemeente. Van het BJO maken deel uit de districtschef

van de politie en het teamhoofd regioteam justitie.

Het BJO, dat eenmaal in de zes weken bijeenkomt, formaliseert de prioriteitsstelling van de

groepen die aangepakt worden in de deelgemeente, stelt de plannen van aanpak vast en

behandelt de rapportages.

De regiegroep groepsaanpak in de deelgemeente  
De regiegroep5 groepsaanpak is verantwoordelijk voor de adequate uitvoering van de 

groepsaanpak in de deelgemeente. De regiegroep wordt meestal voorgezeten door de 

eindverantwoordelijke ambtenaar en bestaat verder uit de projectleiders groepsaanpak in de 

wijken, de jeugdcoördinator van de politie uit het district, de DOSA regisseur, de directeur van

het jongerenwerk, de adviseur groepsaanpak van Directie Veiligheid en de regionaal project-

leider groepsaanpak van politie. Optioneel zijn justitie en de stadsmarinier in de regiegroep

vertegenwoordigd. De regiegroep, die ongeveer eenmaal in de zes weken bijeenkomt, bespreekt

het plan van aanpak en legt het na vaststelling ter formele goedkeuring voor aan het BJO. In de

regiegroep staat de voortgang van de groepsaanpak in de wijk standaard op de agenda, evenals

de bespreking van de aanpak van de knelpunten. De regiegroep is ook het platform dat bepaalt

wanneer het plan van aanpak voldoende is uitgevoerd om de uitkomsten in te kunnen brengen in

het BJO. Veelal zal hiervoor tijdens de startbijeenkomst al een termijn zijn vastgelegd.

5) Het is niet noodzakelijk om een apart overleg voor de groepsaanpak op te starten. Het onderwerp groepsaanpak kan

in bestaande jeugdoverleggen of wijkoverleggen geintegreerd worden indien noodzakelijke jeugdinstanties zijn 

vertegenwoordigd

12



Het overleg groepsaanpak in de wijk
Het overleg groepsaanpak in de wijk bestaat in de regel uit de projectleider groepsaanpak

(tevens voorzitter), de buurtagent, eventueel de taakaccenthouder jeugd uit het wijkteam 

van politie (de functionaris die zich speciaal met jeugdzaken bezighoudt), en de uitvoerende

jongerenwerkers. Zonodig kan het overleg worden uitgebreid met vertegenwoordigers van een

woningbouwcorporatie en justitie, de (coördinerende) opbouwwerker, mensen uit het sportwerk

of schoolmaatschappelijk werk.

De regiegroep bepaalt welke uitvoerende jongerenwerkers en opbouwwerkers deel gaan 

uitmaken van het overleg en hoe vaak dit overleg bijeenkomt. Meestal zal dit om de twee tot

drie weken zijn. De inbreng van justitie aan het overleg is met name van belang bij de aanpak

van criminele groepen en van criminele jongeren in de hinderlijke- en overlastgevende 

groepen. Met de politie kan afstemming en informatie uitwisseling op bilaterale basis worden

gerealiseerd. Het gaat dan om de jeugdcoördinator van politie, agenten van opsporing regulier

en/of opsporing jeugd en zeden, de buurtagent, eventueel de taakaccenthouder jeugd en

eventueel de projectleider groepsaanpak politie. Afhankelijk van de privacygevoeligheid van de

informatie kan ook de voorzitter van het groepsoverleg deelnemen aan het bilateraal overleg,

uiteraard heeft dat de voorkeur. Indien dit niet mogelijk is, is de jeugdcoördinator degene die

de voorzitter op de hoogte houdt.

Het is de bedoeling dat het groepsoverleg een concreet plan van aanpak maakt. Dat plan

wordt voorgelegd aan de regiegroep groepsaanpak. Met de uitvoering van de maatregelen uit

het plan hoeft niet altijd gewacht te worden op het fiat van de regiegroep of het BJO. Het plan

van aanpak kan zonodig tussentijds aangepast worden.

Deelgemeentelijke projectleider groepsaanpak 
De deelgemeente voert de regie over de groepsaanpak en zorgt voor de aanstelling van een

ambtelijk projectleider. Deze is binnen de deelgemeente eindverantwoordelijk voor de groeps-

aanpak. Afhankelijk van de grootte van de deelgemeente, kan extra capaciteit beschikbaar

worden gesteld voor de groepsaanpak in de wijken. De deelgemeente kan dan naast een 

projectleider op deelgemeentelijk niveau een projectleider op wijkniveau aan stellen. Of zo’n

functionaris nodig is, hangt af van het aantal aan te pakken groepen, zwaarte van de groepen

en de problematiek. De projectleiders op wijkniveau vallen onder de verantwoordelijkheid van

de  deelgemeentelijke projectleider groepsaanpak.
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Bestuurlijk Justitieel Overleg 
+

Portefeuillehouder Jeugd deelgemeente

Overleg groepsaanpak in 
de wijk 1 

• projectleider groepsaanpak
• buurtagent & evt. taakaccent-

houder jeugd
• uitvoerende jongerenwerkers

optioneel
• sportprofessionals  
• corporatie
• schoolmaatschappelijk 

werkers
• justitie 
• coördinerend opbouwwerker

Overleg groepsaanpak in 
de wijk 2

• projectleider groepsaanpak
• buurtagent & evt. taakaccent-

houder jeugd
• uitvoerende jongerenwerkers

optioneel
• sportprofessionals  
• corporatie
• schoolmaatschappelijk 

werkers
• justitie 
• coördinerend opbouwwerker

Overleg groepsaanpak in 
de wijk 3

• projectleider groepsaanpak
• buurtagent & evt. taakaccent-

houder jeugd
• uitvoerende jongerenwerkers

optioneel
• sportprofessionals  
• corporatie
• schoolmaatschappelijk 

werkers
• justitie
• coördinerend opbouwwerker

Regieoverleg Groepsaanpak

• projectleider groepsaanpak deelgemeente 
• projectleiders groepsaanpak wijk
• jeugdcoördinator politie district
• DOSA-regisseur
• directeur Welzijnsorganisatie 
• adviseur groepsaanpak van Directie Veilig   
• regionaal projectleider groepsaanpak politie
• OM/JIB – justitie (optioneel)
• stadsmarinier (optioneel)



5 Resultaten evaluatie

De methodiek groepsaanpak zoals die in Rotterdam wordt toegepast is een zeer effectief

instrument bij de aanpak van overlast door groepen jongeren. Het werkt om meer informatie-

gestuurd en op methodisch wijze de overlast gericht aan te pakken. Dat blijkt uit de resultaten

van een evaluatie uit november 2005. In de evaluatie is nagegaan hoe de groepsaanpak in

een zestal deelgemeenten is verlopen en wat de resultaten van de groepsaanpak zijn.

De volgende deelgemeenten zijn in het onderzoek betrokken: Noord, Kralingen-Crooswijk,

Hillegersberg-Schiebroek, Delfshaven, Feijenoord en Charlois. In al deze deelgemeenten is

van november 2003 tot september 2005 met de methodiek groepsaanpak en instrumenten van

Beke gewerkt. Elke deelgemeente heeft zelf het tempo bepaald waarin gebruik is gemaakt van

de methodiek en ook de wijze van invoering zelf geregeld. Sommige deelgemeenten hebben

de methodiek direct in de hele deelgemeente toegepast, andere zijn eerst begonnen met een

pilot. In totaal zijn in alle zes deelgemeenten, die met de methodiek groepsaanpak gewerkt

hebben, bijna 20 groepen jongeren op de een of andere manier aangepakt. Alleen dit aantal 

al geeft aan dat hier sprake is van een serieuze aanpak.

Bevindingen
De evaluatie heeft tot een aantal bevindingen geleid. Bijvoorbeeld op het gebied van de orga-

nisatie van de aanpak. Duidelijk is geworden dat door de samenwerking van verschillende

organisaties de informatie-uitwisseling over overlastgevende jongeren aanzienlijk is verbeterd.

Doordat deze informatie-uitwisseling goed verloopt en de resultaten worden teruggekoppeld

naar alle betrokken partijen, ontstaat bij alle organisaties een grote inzet en betrokkenheid.

Ander winstpunt van de samenwerking is dat de professionals die in de wijk werkzaam zijn

elkaar beter hebben leren kennen en effectiever van elkaars mogelijkheden gebruik zijn gaan

maken. Al is het soms een leerproces geweest om tot een effectieve samenwerking te komen.

Gaandeweg zijn de taakstellingen aangescherpt om helder te krijgen wie wat doet.

Voorwaarden 
Het integraal aanpakken van de jeugdproblematiek, een goede samenwerking en het besef

dat men elkaar nodig heeft, zijn noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle groeps-

aanpak.

Belangrijk is dat in de deelgemeente één ambtenaar verantwoordelijk wordt gesteld voor de

groepsaanpak als een projectleider voor regie, informatievoorziening en ondersteuning. Deze

ambtenaar heeft zelf geen uitvoerende rol. Bij hem of haar is ook het budget voor de uit-

voering van de activiteiten ondergebracht. In elke deelgemeente wordt voor een andere 

werkwijze gekozen. Soms in de vorm van een projectleider voor de groepsaanpak in de 

deelgemeente, soms in de vorm van een eindverantwoordelijke ambtenaar. De taken in de wijk
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worden dan gedelegeerd aan projectleiders in de wijk. In alle situaties blijft van belang dat 

de regierol van de deelgemeente hoge eisen stelt aan de deelgemeente in de vorm van 

capaciteit, expertise en gezag. Vooral het kunnen beschikken over voldoende capaciteit is 

een belangrijke voorwaarde.

Belang plan van aanpak
Uit de evaluatie is gebleken hoe belangrijk het maken van plannen van aanpak is. Zonder 

een plan van aanpak is niet duidelijk wie wanneer wat doet en wat voor resultaten worden 

verwacht. En zonder die duidelijkheid blijft de samenwerking vrijblijvend en kan door de 

deelgemeente niet gestuurd worden op het verkrijgen van resultaten.

Een plan van aanpak geeft dus structuur en zorgt ervoor dat op uitvoeringsniveau overeen-

stemming is over de groepsaanpak. Overigens hoeft met het opstarten van activiteiten niet

altijd gewacht te worden tot het plan van aanpak klaar is. Soms is een snelle en flexibele inzet

wenselijk en zijn acties al uitgevoerd voor het plan van aanpak gereed is. In dat geval wordt

door korte rapportages inzichtelijk gemaakt wat gedaan is en of het probleem is opgelost. Is

dat niet het geval, dan is in elk geval het inzicht vergroot in de acties die ondernomen moeten

worden.

Maatregelen op drie niveaus
In de methodiek groepsaanpak wordt, bij het maken van een plan van aanpak, een 

onderscheid gemaakt naar drie niveaus van maatregelen:

• het individuele niveau (met soms daaraan gekoppeld de gezinssituatie)

• het groepsniveau

• het domeinniveau (de buurt).

Wat de groepsaanpak op elk van deze drie niveaus kan betekenen, wordt aan de hand van de

resultaten uit de evaluatie hieronder weergegeven. Een ding is helder: door de groepsaanpak

is het rustiger geworden in de buurt en is de score op veiligheid in de Veiligheidsindex voor de

verschillende buurten fors gestegen.

Resultaten op individueel niveau – gezinsniveau 
Vanuit de groepsaanpak worden jongeren op individueel niveau naar de Deelgemeentelijke

Organisatie Sluitende aanpak (DOSA) doorgeleid. Hier wordt een persoonsdossier opge-

bouwd, indien nodig hulpverlening georganiseerd en worden zonodig werk- en/of scholings-

trajecten aangeboden. Jongeren die een delict hebben gepleegd, worden besproken in het

Justitieel Casus Overleg (JCO). Indien de bewijslast voldoende is, wordt overgegaan tot 

passende strafmaatregelen.

Van de 384 jongeren die tot een groep behoorden in een van de zes deelgemeenten die aan

de groepsaanpak hebben meegedaan, zijn 312 jongeren doorverwezen naar de DOSA. Dat

zijn er acht van de tien.
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Behalve doorverwijzing naar DOSA of verwijzing via het jongerenwerk naar andere trajecten,

zijn een aantal zeer succesvolle activiteiten georganiseerd. Zoals het, hoe simpel het ook

klinkt, persoonlijk overhandigen van een brief aan 80 ouders, waarin aangegeven wordt dat

hun zoon of dochter voor overlast zorgt in de buurt. Een van de betrokkenen zegt over deze

actie: "De betreffende ouders corrigeerden hun kinderen ter plekke, belden op en waren, in het

geval zij de taal niet goed meester waren, dankbaar voor de vertalingen. Een aantal jongeren

vond deze actie echter erg onplezierig en kwam daarna verhaal bij ons halen".

Uit de evaluatie is duidelijk geworden dat de groepsaanpak extra inzet vergt van jongeren-

werkers. Als die capaciteit niet wordt uitgebreid, gaat de inzet ten koste van andere activiteiten

in de wijk. Bij de groepsaanpak is de outreachende manier van werken door jongerenwerkers

zeer waardevol gebleken.

Andere constateringen uit het onderzoek naar het effect van maatregelen op individueel

niveau:

• Een centraal meldpunt voor signalen over opvoedingsproblemen is belangrijk om vroegtijdig

hulp te bieden aan ouders;

• Het is van belang om gerichte activiteiten op te zetten voor jongeren die na detentie  

terugkeren naar de wijk;

• De problematiek van 12 minners en multi-probleem gezinnen verdient extra aandacht.

Gerichte opvoedingsondersteuning en een aanpak voor de ouders op gebied van werk,

scholing, huisvesting en schulden is in veel gevallen noodzakelijk.

Resultaten op groepsniveau 
In de zes deelgemeenten waarin met de groepsaanpak is gewerkt, is in praktisch alle gevallen

de groep in omvang afgenomen en de mate van overlast duidelijk verminderd. Zeker als ook is

gewerkt aan een communicatietraject met bewoners en jongeren. Waar de groepsaanpak niet

of nauwelijks is toegepast en geen contact met bewoners en jongeren heeft plaats gevonden,

ervaren de bewoners meer onveiligheid door jongeren op straat. In totaal zijn in 2004 en 2005

4 hinderlijke groepen, 5 overlastgevende groepen, 1 straatbende, 7 criminele groepen en 

1 jeugdbende aangepakt. In 2004 is 1 straatbende en 1 jeugdbende in kaart gebracht volgens

de Beke shortlist, deze groepen zijn ontmanteld. In 2005 is geen straatbende of jeugdbende in

kaart gebracht met de Beke shortlist.

Het voorkomen en het verminderen van overlastgevend gedrag in de openbare ruimte en van

jeugdcriminaliteit zijn belangrijke uitgangspunten bij het aanpakken van de groepen. De bedoe-

ling van activiteiten op groepsniveau is om de invloed van leiders te breken en daardoor meer

invloed te kunnen uitoefenen op gewenst gedrag van de meelopers.
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Jongerenwerkers leggen contact met jongeren op de straat, vanuit deze contacten worden 

in samenwerking met de jongeren activiteiten opgezet. Het organiseren van extra vrijetijds-

activiteiten, zowel op pleinen als in buurthuiszen of jongerencentra, blijkt een waardevol instru-

ment om jongeren tot ander gedrag te brengen. Het opzetten van specifieke projecten in de

buurt, waarbij jongeren zelf toezicht houden, draagt bij aan een groter gevoel van veiligheid.

Doordat meer jongerenwerkers en andere professionals op straat zijn, worden jongeren meer

aangesproken op negatief en ongewenst gedrag. Ook daardoor voelen bewoners zich veiliger.

Daarnaast zorgt de politie voor een repressieve aanpak van jongeren met crimineel gedrag,

zeker als het gaat om de leiders van een groep. Zodra de groepsleiders zijn geïsoleerd en

geen invloed meer kunnen uitoefenen, worden aan de meelopers alternatieven aangeboden

om hen van criminaliteit af te houden. Daarbij is continuering van de inzet en aandacht voor

deze jongeren van groot belang. Bij criminele jongeren is een gerichte repressieve aanpak

noodzakelijk om duidelijk de grenzen te stellen gecombineerd met het perspectieven bieden 

op scholing, werk, huisvesting en het vergroten van sociale vaardigheden.

Resultaten op domeinniveau – de buurt    

Op domeinniveau kunnen tal van maatregelen worden genomen om overlast te verminderen.

Zo kunnen bijvoorbeeld, als bankjes een favoriete hangplek vormen voor de jeugd met als

gevolg veel overlast voor de bewoners, de bankjes op een andere plek worden neergezet die

minder overlast geeft. Ook het zoeken naar een veldje waar jongeren kunnen voetballen kan

de overlast van jongeren verminderen, evenals het verbeteren van de verlichting op bepaalde

plekken of de inrichting van een speelplek.

Maar ook schoonhouden van de buurt is van betekenis en het toezicht houden in de buurt

door jongeren en buurtbewoners. Het betrekken van bewoners - en mogelijk ook de jongeren -

om de overlast in de buurt te verminderen, vergroot de kans op het vinden van structurele

oplossingen. Bewoners zijn een belangrijke informatiebron om de overlast in beeld te krijgen,

zij kunnen aangeven welke maatregelen zij voor hun buurt wenselijk vinden en ook hoe zij zelf

een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de overlast door groepen jongeren.

Positief
De evaluatie van de groepsaanpak concludeert aan het slot, dat de organisaties die betrokken

zijn bij de methodiek groepsaanpak zonder uitzondering positief zijn over het gebruik van 

de methodiek. De methodiek groepsaanpak heeft duidelijk gemaakt dat een systematische

aanpak van groepsoverlast een reële mogelijkheid is. De methodiek groepsaanpak dwingt

organisaties tot een scherpe beschrijving van de problematiek van groepen jongeren. De

samenwerking verbetert, doordat meer kennis en begrip ontstaat van elkaars mogelijkheden

en beperkingen. Die betere samenwerking heeft ook zijn invloed in andere situaties buiten de

groepsaanpak.
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Slotconclusie
De slotconclusie uit de evaluatie van november 2005 is dat door de positieve resultaten van de

groepsaanpak het moment is aangebroken om de methodiek groepsaanpak in heel Rotterdam

structureel toe te passen.
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6 Praktische instrumenten

Inleiding 
In de vorige hoofdstukken is al aangegeven hoe belangrijk het maken van een plan van aan-

pak is. In dit hoofdstuk wordt een format voor een plan van aanpak gegeven. In dit format

wordt beschreven wat wanneer gebeurt. Ook is een checklist opgenomen aan de hand waar-

van makkelijk is na te gaan of alle onderdelen in kaart zijn gebracht. Het onderdeel ‘evaluatie’

is uitgewerkt met vragen die gesteld kunnen worden. Tot slot is een globaal overzicht 

opgenomen van de methodiek groepsaanpak in relatie tot andere programma’s.

6.1 Format plan van aanpak 
Om de groepsaanpak vorm te geven is een plan van aanpak een goed hulpmiddel. Een 

plan van aanpak voorkomt dat van incident naar incident wordt gehold en een probleem 

weinig structureel wordt aangepakt. Een plan van aanpak ziet er als volgt uit:

• probleemstelling

• doelstelling van de aanpak

• aanpak

• financiën

• planning

• communicatie

Op elk van deze punten wordt hieronder kort ingegaan.

Probleemstelling
Bij de probleemstelling moeten de volgende vragen beantwoord worden:

• Wat is het probleem met deze groep jongeren?

(samenstelling van de groep,omvang, leeftijd, culturele achtergrond etc).

• Wat is de historie van deze groep op deze plek?

(op welke locaties is de groep aanwezig en wat is te melden over deze locaties)

• Wat zijn de dagelijkse bezigheden van de groepsleden?

(gaan ze naar school, spijbelen ze, werken ze, hoe besteden zij hun vrije tijd?)

• Wat is precies hun overlastgevend gedrag, aan welke delicten maken ze zich schuldig?

• Hoe is de groep te karakteriseren in termen van de Beke-shortlist?

(is de groep hinderlijk, overlastgevend of crimineel).

Om deze vragen te beantwoorden kan gebruik worden gemaakt van de gegevens uit het 

analyserapport, het startdocument, de analyse groepsaanpak en de informatie uit het overleg

groepsaanpak wijk. Daarnaast kan eventuele extra informatie toegevoegd worden, afkomstig

van bewoners, jongeren zelf, contacten tussen jongeren en bewoners en informatie uit 
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bijvoorbeeld de Veiligheidsindex en de Jeugdveiligheidskaart. Deelgemeenten die de

Communities that Care-methodiek (CtC) gebruiken kunnen de informatie hieruit (over 

bijvoorbeeld risicofactoren en beschermende factoren) ook opnemen in de probleemanalyse.

Verder is het van belang om een situatieschets te maken, de voorzieningen te benoemen die

in de buurt gebruikt worden en gegevens over wonen en veiligheid in de buurt op te nemen.

Doelstelling   
Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om het beschrijven van het algemene doel van

de groepsaanpak, op individueel niveau, groepsniveau en buurtniveau. Heeft de groepsaanpak

gevolgen voor het gedrag van jongeren, het gedrag van buurtbewoners en de onderlinge 

communicatie in de buurt? Wat zijn mogelijke negatieve en positieve bijeffecten van de

groepsaanpak? 

Aanpak
Bij het maken van een plan van aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen de aanpak op

groepsniveau, individueel niveau en buurtniveau (het domein). Op elk niveau worden de te

nemen maatregelen benoemd. Dat kan het makkelijkst aan de hand van een schema waarin

op de volgende zaken wordt ingegaan:

Financiën 
Het plan van aanpak voorziet in een overzicht van de financiën, met een onderverdeling naar

groep, individu en domein. In het overzicht wordt aangegeven wat via reguliere budgetten /

inzet geregeld kan worden en wat de kosten zijn van de extra maatregelen.

Planning 

In de planning wordt aangegeven wanneer de uitvoering van het plan van aanpak plaatsvindt,

wanneer de rapportage klaar is en wanneer de evaluatie wordt gehouden.

Tevens wordt aangegeven wanneer het plan van aanpak besproken kan worden in de 

regiegroep, het Justitieel Casus Overleg en het dagelijks bestuur van de deelgemeente.

Doel 

Aanpak 

Gewenst resultaat

Verantwoordelijke  

Samenwerking met

Start en eind uitvoering 
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Communicatie 
Belangrijk is het maken van een communicatieplan. In dit plan wordt aangegeven wanneer en

hoe gesproken wordt met bewoners en eventueel jongeren over de maatregelen in het plan

van aanpak.

6.2 Checklist   
Om de uitvoering goed te laten verlopen is het handig om gebruik te maken van een checklist.

De checklist is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel en houdt dezelfde fasen aan zoals die

beschreven staan in hoofdstuk 3. In de praktijk kunnen fasen door elkaar lopen, bijvoorbeeld

dat gestart wordt met de uitvoering van een bepaald onderdeel voordat het plan van aanpak

helemaal af is. Niet de indeling van fasen staat centraal maar wel de aanpak van de proble-

matiek en het gebruik maken van de mogelijkheden die zich voordoen.

Fase 1 Draagvlak en inzet    
1. Nagaan of zowel de politie als de deelgemeente de intentie hebben om te starten met de

groepsaanpak.

2. Contact opnemen met de regionaal projectleider groepsaanpak politie en  het projectteam

groepsaanpak van de directie Veiligheid (het vroegere Programmabureau Veilig).

3. Nagaan of politie en jongerenwerk bereid zijn persoonsgegevens uit te wisselen.

4. Nagaan of de deelgemeente en de politie bereid zijn om voldoende capaciteit in te zetten.

5. Aanstellen van een deelgemeentelijk projectleider.

6. Formele afstemming en besluitvorming regelen vanuit BJO om te starten met de groeps-

aanpak. Het BJO kan dit delegeren aan de stuurgroep Wijkveiligheid.

7. Inbedden in de structuur groepsaanpak in de deelgemeente.

8. Informatiebijeenkomst beleggen voor politie en deelgemeente en instellingen die een rol

spelen in de uitvoering van de groepsaanpak met medewerking van projectteam 

groepsaanpak van de Directie Veiligheid en regionaal projectleider groepsaanpak politie.

Fase 2 In kaart brengen van groepen    
9. Organiseren van bijeenkomst voor buurtagenten voor het invullen van de shortlist.

10. Aanleveren van ingevulde shortlisten aan de regionaal projectleider van de politie.

11. Samenstellen van het shortlist analyserapport door politie.

12. Bespreken van het shortlist analyserapport in de wijkoverleggen groepsaanpak.

13. Bespreken van het shortlist analyserapport in de regiegroep groepsaanpak.

14. Aanbrengen van mogelijke aanvullingen/wijzigingen en vaststellen shortlist    

analyserapport
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Fase 3 Prioriteit bepalen 
15. Vanuit shortlist analyserapport en vanuit de informatie uit de wijk prioriteit bepalen van 

aan te pakken groepen.

16. Voorbereiden gezamenlijk advies over prioriteitsstelling van groepen aan BJO

17. Voorleggen van advies aan BJO door de deelgemeentelijk projectleider groepsaanpak.

18. Formaliseren door BJO van afspraken m.b.t. aan te pakken groepen (niet meer dan   

3 à 4 groepen per jaar).

19. Organiseren van capaciteit in de uitvoering door politie, deelgemeente en OM.

Zorgen voor capaciteit voor de uitvoering.

Fase 4 Nadere analyse   

20. Afspraken maken over het vertrouwelijk omgaan met gegevens, DOSA analyseert de

individuele gegevens.

21. Verzamelen NAW gegevens van individuen per groep, controle van deze gegevens door 

de Gemeentelijke Basis Administratie

22. Verzamelen informatie over individu, bestemd voor de DOSA regisseur 

23. Verzamelen politie informatie door Jeugdcoördinator van politie    

24. Verzamelen gegevens per domein: overlastplekken, (overlastgerelateerde) horecavoor-

zieningen, klachten bewoners, jongerenvoorziening in de buurt, e.d.

25. Vervaardigen van persoonsdossiers door de politie van de belangrijkste personen uit de

groep.

Fase 5 Plan van aanpak -  actieprogramma   
26. Probleemanalyse opstellen.

27. Aangeven doelstelling plan van aanpak per individu, domein en groepsgericht 

onderdeel (zie ook format voor plan van aanpak)

28. Opnemen planning, financieel overzicht en communicatie met jongeren en bewoners    

29. Plan vast laten stellen door regiegroep groepsaanpak, BJO en DB      

Fase 6 Uitvoering   
30. Regievoering door projectleider, stimuleren van resultaatgerichte werkwijze.

31. Directe start uitvoering om geen tijd te verliezen, knelpunten bij uitvoering bespreken in 

het werkoverleg en mogelijk voorleggen aan de regiegroep.

32. Verwerken van de aanbevelingen vanuit de regiegroep, BJO en DB.

Fase 7 Monitoren, rapporteren en evalueren 
33. Ieder half jaar opstellen van rapportages over werkwijze en resultaten.

34. Verkregen werkwijze inbedden in de deelgemeentelijke structuur

35. Aan de hand van rapportages evalueren of de doelen gehaald zijn en waar bijstellingen

nodig zijn.
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6.3 Evaluatie   
Bij het onderdeel ‘evaluatie’ komen een aantal vragen aan de orde, die beantwoord moeten

worden om helder te krijgen hoe de aanpak is verlopen. Elke organisatie maakt een korte 

rapportage over de verrichte werkzaamheden, de projectleider in de wijk maakt van de deel-

rapportages een geheel. De rapportage wordt een half jaar na de start van de groepsaanpak

in de wijk opgesteld en vormt de basis voor de evaluatie. Bij de evaluatie worden de volgende

vragen beantwoord:

1. Welke onderdelen uit het plan van aanpak zijn gerealiseerd en welke onderdelen niet? 

2. Welke resultaten zijn bereikt per individu, eventueel gezin, de groep en de buurt? 

3. Is de overlast in de buurt daadwerkelijk verminderd volgens professionals, bewoners en 

jongeren? Zijn de meldingen van overlast bij politie en deelgemeente afgenomen?

4. Zijn de jongeren aan het werk of naar school? Hebben zij een zinvolle vrijetijdsbesteding?

Zijn zij niet (meer) actief in de criminaliteit volgens de gegevens van de politie en volgens 

de indruk van jongerenwerkers?  

5. Is de groep in omvang kleiner geworden en/of is de zwaarte van de problematiek 

afgenomen? Heeft de groep zich verplaatst of is de groep versplinterd? 

6. Is de samenwerking tussen partners effectief geweest? Hoeveel tijd hebben de 

professionals nodig gehad voor de aanpak?

7. Welke verbeteringen kunnen worden aangebracht?    

6.4 Schema: de groepsaanpak in samenhang met andere programma’s   

Groepsaanpak Overige programma’s 

onderdeel 

1. Analyse Informatie van:

• Shortlist van Beke 

• Jeugdveiligheidskaart 

• Communities that care (CtC)

• Veiligheidsindex 

• Jongerenwerk (ambulant) en opbouwwerk 

• Enquête bewoners en jongeren 

• Meldingen van overlast door bewoners  bij politie en deelgemeente

2. Plan van aanpak

• individu • DOSA (Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak) 

• Via DOSA of jongerenwerk toeleiding naar werk- en/of scholings-

trajecten, o.a. het jongerenloket, hulpverlening, mentorprojecten en

vrijetijdsbesteding.

• JCO (Justitieel Casus Overleg), PGA (Persoonsgerichte aanpak)
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• integrale  • Via DOSA naar gezinsinterventieprogramma’s bijvoorbeeld 

gezinsaanpak VIG (Vroegtijdige Interventie Gezinnen), GAAF of Gezinskracht

- doelen groep • Groepen pellen 

• Optreden politie in combinatie met inzet jongerenwerk  

• Afspraken over gedragsregels in buurthuis/jongerencentrum

• Sport en spel-activiteiten met nadruk op ontwikkeling sportief

gedrag en meedoen.

• Afspraken over activiteiten rondom de jaarwisseling

• Grootschalige activiteiten in de buurt, activiteiten in jongerencentra

en buurthuizen.

- doelen • Interventieteam panden controle 

domein/buurt • Controle horeca voorzieningen

• Verlichting openbare ruimte 

• Voorzieningen in de buurt voor jongeren/bewoners  

• Thuis op Straat (TOS)

• Mensen maken de stad 

• Gedragsregels in de buurt

• Contact bewoners en jongeren:

- Forum theater, drama methode 

- Dialoog methode 

- Conflictbemiddeling, mediation 

3. Evaluatie Informatie van:

• Herhaling shortlist Beke 

• Veiligheidsindex  

• Jongerenwerk (ambulant), buurtagenten en opbouwwerk 

• Enquête bewoners en jongeren 

• Meldingen van overlast bij politie en deelgemeente


