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Een sterker netwerk voor jongeren

Wat vind je in dit
magazine?
Dehlia Timman, stadsdeelvoorzitter Centrum:

‘Ik heb veel waardering voor en
ben trots op de manier waarop de
verschillende partners door intensief
samen te werken de jongeren hebben
verbonden met hun buurt.’

Dit magazine is bedoeld voor professionals die in hun buurt aan de slag willen gaan
met de geïntegreerde werkwijze. Deze werkwijze is ontwikkeld om de samenwerking
van het netwerk rondom (risico)jongeren te versterken in een gebied, zodat jongeren
eerder en sneller passende hulp en begeleiding krijgen. In dit magazine delen
partners en collega’s van organisaties uit verschillende buurten in Amsterdam én
van het netwerk kwetsbare meiden hun ervaringen. Zij vertellen wat de werkwijze
hen opleverde, wat ze leerden en waar ze tegenaan liepen. Zo legt zorgcöordinator
Monique uit waarom haar school graag aan de slag gaat met de werkwijze in
Venserpolder. En vertelt jongerenwerker Mohamed uit de Wildemanbuurt hoe ze
dankzij de samenwerking met partners wisten te voorkomen dat de avondklokrellen
uit de hand liepen.

Emre Ünver, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West:

‘Als stadsdeel willen wij in woord
én daad uitdragen dat ieder meisje
in Nieuw-West zichzelf vrij en veilig
kan ontwikkelen en alles wat dat
dwarsboomt moeten wij gezamenlijk
te lijf gaan.’

De verhalen laten zien dat het niet gaat om wat je samen doet, maar dat je afspraken
maakt over hoe je het doet. Samenwerken met betrokkenheid en vertrouwen vormt de
rode draad. Het is belangrijk om eerlijk en kritisch naar elkaar te zijn, om ieders rol te
waarderen en om te bespreken hoe je elkaar kunt aanvullen en versterken.
In elke buurt is de werkwijze gebaseerd op dezelfde werkzame elementen, maar
de focus verschilt omdat de buurten ieder hun eigen geschiedenis en problematiek
hebben.
Het eerste hoofdstuk gaat over de methode van de geïntegreerde werkwijze. Daarna
volgen de verhalen van de partners over hun ervaringen. De volgorde waarin je leest
kun je zelf bepalen. Als je nieuwsgierig bent naar uitleg van de werkwijze begin je met
hoofdstuk 1, maar je kunt ook meteen doorbladeren naar de persoonlijke verhalen om
een beeld te krijgen van de praktijk.
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Voorwoord

Beste lezer,
Amsterdamse jongeren verdienen het om zich
in een veilige, ondersteunende omgeving te
ontwikkelen en te ontdekken waar ze goed in
zijn. Maar we weten dat dit niet alle jongeren
op eigen houtje lukt. Ze hebben hulp nodig,
sommigen zelfs veel hulp. Zo zijn er jongeren
die met een groot gezin in een klein huis wonen,
met werkloze ouders en weinig mensen in hun
omgeving waar ze zich aan op kunnen trekken.
Om hun eigen plek te vinden gaan ze de straat
op. Ze hangen rond, maken troep, sommigen
belanden in de criminaliteit.
Gelukkig staan er veel mensen klaar om
jongeren te helpen: zorgcoördinatoren, ouderen kindadviseurs, wijkagenten en vrijwilligers.
Maar de jongere en de hulpverlener weten
elkaar niet altijd even goed te vinden, en
ook de professionals werken niet altijd even
goed samen. U zult dit wellicht herkennen. Er
gaat veel goed, maar er valt ook nog veel te
verbeteren.
Daarom hebben we nu de ‘geïntegreerde
werkwijze’: een wat abstracte term die in
de praktijk betekent dat organisaties in het
netwerk om jongeren heen met deze werkwijze
de handen ineenslaan, zodat zij eerder en
sneller passende hulp en begeleiding kunnen
bieden. Denk aan een ouder-kind adviseur en
een wijkagent die samen optrekken, of een
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jongerenwerker en een straatcoach.
In dit magazine kun je lezen hoe de aanpak
werkt en tot welke resultaten ze leidt. Zo ging
jongerenwerker Mohamed Ajuau tijdens de
‘avondklokrellen’ van begin dit jaar direct de
straat op om met jongeren te praten. Met onder
andere politie, hulpverleners en straatcoaches
stelde hij een tijdlijn van gebeurtenissen en
ontwikkelingen op, en samen maakten ze een
diagnose over de buurt. Dit leverde niet alleen
snel zicht op mogelijkheden om jongeren
te bereiken en de spanning uit de lucht te
halen, maar nam ook oud zeer weg tussen de
hulpverlenende partijen.
Dit verhaal en ook de andere verhalen in dit
magazine laten zien dat goed samenwerken
niet vanzelf gaat. Het is (vaak) complexe
problematiek die je in je eentje, als jongere en
als professional, niet kan aangaan. Daar heb
je meerdere perspectieven voor nodig. De
geïntegreerde werkwijze brengt de professionals
een bredere blik en het inzicht dat je met elkaar
meer kan bereiken, en de jongeren verder kan
helpen dan in je eentje. Maar er is vooral ook
een bepaalde mentaliteit nodig: niet blijven
hangen in je eigen gelijk, maar nieuwsgierig
zijn naar het verhaal van de ander. Daarmee
vergroot je het onderlinge vertrouwen, en dat
straalt ook af op de jongeren waar we het voor

doen. In de woorden van ouder- en kindadviseur
Adem Koçak: “Als we elkaar beter bereiken
en de samenwerking versterken, heeft dat een
positief effect op de hulpverlening, de cliënten
en de buurt.” Beter had ik het zelf niet kunnen
zeggen.
Ik ben trots op alle hardwerkende Amsterdamse
professionals, die elke dag weer alles uit de kast
halen om jongeren te ondersteunen, weerbaar
te maken en indien nodig weer op de rails te
krijgen. Daar doen we het voor. Want iedereen
verdient de kans om het beste uit zichzelf te
halen!

Simone Kukenheim
Wethouder Jeugd
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Aan de slag met de
geïntegreerde werkwijze
Een buurt kun je zien als een ecosysteem.
De jongeren zelf, hun familieleden, vrienden,
scholen en andere plekken waar ze hun vrije
tijd besteden in de buurt maken allemaal deel
uit van dat ecosysteem. Jullie als professionals
in de buurt ook. Een ecosysteem heeft
een balans. Een kleine verandering kan tot
een kettingreactie leiden met onverwachte
resultaten. Denk maar aan de introductie van een
nieuwe roofdierensoort in een natuurgebied. Dit
verandert een hele voedselketen en kan invloed
hebben op de locaties waar dieren komen in een
gebied. Voor de geïntegreerde werkwijze kun je
deze metafoor van een ecosysteem in gedachten
houden. Het helpt je een stapje terug te doen en
samen te onderzoeken hoe het ecosysteem van
de buurt en specifiek van de leefwereld van de
jongeren in elkaar zit. Wat zien jullie met elkaar?
Hoe maken jullie als partners deel uit van dit
ecosysteem van de buurt?

Wat is het?
Bij de geïntegreerde werkwijze gaat het om
elkaar beter weten te vinden als partners, elkaars
expertise erbij te halen en elkaars perspectieven
kennen en begrijpen. Daardoor krijg je samen
een beeld van een situatie in de buurt of
specifiek van een jongere en weet je hoe je
die gezamenlijk als partners kan benaderen en
begeleiden. De werkwijze, onderdeel van het
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programma Positief Perspectief, is ontwikkeld
voor thematische vraagstukken waar je moeilijk
grip op krijgt en complexe buurten die al
generaties te maken hebben met hardnekkige
problematiek. Het doel is de samenwerking
van het netwerk rondom (risico)jongeren, met
partners uit de domeinen sociaal, zorg en
veiligheid, te versterken, zodat zij eerder en
sneller passende hulp en begeleiding krijgen.

Geen blauwdruk
Iedere buurt heeft een eigen ecosysteem, met
haar eigen geschiedenis en opgave(n). Daarom
hebben ze elk andere accenten en een eigen
focus. Als partners in de buurt weten jullie
samen het beste wat er speelt en wat er nodig
is. De werkwijze geeft geen blauwdruk. Wel zijn
er parallellen tussen de buurten. Daarom is de
werkwijze gebaseerd op een aantal werkzame
elementen en zijn er gereedschappen die je kunt
gebruiken.

Werkzame elementen van de
werkwijze
Interafhankelijkheid: in de buurt zijn jullie als
partners afhankelijk van elkaar om jullie doelen
te bereiken. Ieder van jullie heeft z’n eigen
rol, expertise en competenties. Zo hebben
zorgpartners de jongerenwerkers nodig om
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zicht te krijgen op waar de jongeren zich in de
avond mee bezig houden. Andersom hebben de
jongerenwerkers de zorgpartners nodig voor een
diepere begeleiding van een jongere. Je hebt
elkaar nodig om effectief te zijn.
Meervoudig kijken: vanuit je eigen rol en
expertise kijk je anders naar een situatie dan je
partners in de buurt, denk aan een wijkagent
en een jongerenwerker. In het verleden ben
je misschien in een discussie terecht gekomen
waar je elkaar probeerde te overtuigen. Bij
de geïntegreerde werkwijze gaat het over het
kennen en begrijpen van die verschillende
perspectieven. Je hebt meerdere perspectieven
nodig om een goed beeld te krijgen van een
ingewikkelde situatie.
Lerend en experimenterend werken: in deze
complexe buurten is alles in beweging. Je
kunt niet stilstaan. De werkwijze is gericht op
samen leren. Samen lerend verbeteren jullie de
samenwerking. Een kleine verandering kan een
onverwachts groot effect hebben. Wat gebeurt
er als we dit uitproberen? Waarom werkt dit wel
of niet?
Buurtgericht werken: deze ligt voor de hand. In
iedere buurt heeft de werkwijze andere accenten
en kiezen jullie een eigen focus. Jullie weten als
partners het beste wat nodig is. Betrek vooral
jongeren en andere bewoners!
Focus aanbrengen: in buurten met hardnekkige
problemen lijkt alles belangrijk en ingewikkeld.
Bij deze werkwijze kies je om te starten met
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twee tot drie onderwerpen waarvan je denkt dat
je samen effectief kunt zijn of waarvoor je de
capaciteit hebt. Door je krachten te bundelen
bereik je meer dan wanneer je allerlei losse
projecten opstart.

Gereedschappen
Hieronder staan voorbeelden van een aantal
gereedschappen die je tegenkomt in de verhalen
over de buurten.
Tijdlijn opstellen
Bij de ervaringen over de Wildemanbuurt
lees je over een tijdlijn die partners samen
opstelden. Dit is een tijdlijn van gebeurtenissen
en ontwikkelingen in de buurt over een periode.
Iedere partner beleefde deze momenten op
zijn of haar eigen manier. Bij het maken van een
tijdlijn gaat het niet om het uitpluizen van ‘de
waarheid’ en alle details. Het belangrijkste is het
bespreken van jullie verschillende perspectieven
om daardoor samen een diagnose te maken: wat
is er aan de hand in dit ecosysteem van de buurt?
Hoe ontstond dit de afgelopen jaren? Dit is de
eerste stap in ieder traject. In de Wildemanbuurt
keken de partners waar de problemen vandaan
kwamen en bespraken ze oud zeer. Niemand
heeft hier de schuld van, het hangt samen met
de complexiteit van de buurt.
Netwerkkaart
Bij de Netwerkaanpak Kwetsbare Meiden
maakten de partners samen een netwerkkaart
waar ze de leefwereld van de meiden in beeld
brachten. Ieder had een stukje van de puzzel.

Met wie hadden de meiden contact? Wat zag de
politie op straat? Wat zag de jeugdbescherming
die bij de gezinnen thuiskwam? Ook hier gaat
het om verschillende perspectieven en informatie
verzamelen om samen een diagnose te stellen.
Patronen
In het verhaal van Venserpolder lees je over
het patroon van pilots die starten en weer
stoppen. Samen onderzoek je als partners in
welke patronen jullie ongewild zijn beland in
de samenwerking en in relatie tot de buurt,
waardoor je niet altijd even effectief bent als je
zou willen. Daarna kan je op zoek naar (kleine)
stappen die je kan zetten om dat patroon te
doorbreken.
Werkafspraken
Tenslotte stelden de partners in alle buurten
werkafspraken op. Deze verschillen per buurt.
De praktische werkafspraken helpen bij het
vasthouden van de manier waarop je wilt
samenwerken en de focus die je kiest. Het
gaat niet om wat jullie samen doen, maar hoe
jullie het samen doen. Bij de Netwerkaanpak
Kwetsbare Meiden spraken ze bijvoorbeeld af:
‘Niemand is in zijn eentje verantwoordelijk.’ De
situaties zijn te ingewikkeld en te gevoelig om
er alleen voor te staan. Ze gaan er samen in en
samen uit.

begin dezelfde stappen in startbijeenkomsten
met je netwerkpartners uit de buurt. Iemand
met kennis over de methode begeleidt de
startbijeenkomsten. In de stappen gebruik je
verschillende gereedschappen. De stappen kun
je wanneer je wilt herhalen voor andere thema’s.
1. Samen een diagnose stellen: jullie brengen
verschillende perspectieven en informatie bijeen
om de puzzel te leggen. Wat is er aan de hand
in de buurt? Hoe is dit ontstaan?
2. Betekenis geven: op basis van stap 1
onderzoeken jullie welke ontwikkelingen of
gebeurtenissen bepalend zijn voor de buurt.
Welke rode draden zie je? Welke dynamiek
ontstaat daardoor?
3. Patronen: vervolgens bespreken jullie
patronen die opvallen in de samenwerking en
in de hulpverlening in de buurt. Hoe kun je de
negatieve patronen doorbreken?
4. Focus en aan de slag: tenslotte kiezen jullie
twee tot drie onderwerpen om mee te starten.
Samen bereik je meer! Jullie maken afspraken
over hoe je gaat samenwerken.

Hoe begin je?
Je vraagt je nu misschien af hoe je op basis
van deze elementen moet starten met de
werkwijze. In ieder traject doorloop je in het
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De Wildemanbuurt
in Nieuw-West
1 team met
1 gezicht en 1 norm
De Wildemanbuurt in
Amsterdam Osdorp startte
twee jaar geleden als pilot
met de geïntegreerde
werkwijze. Een buurt met
gestapelde problematiek,
waar de samenwerking tussen
hulpverleners en gemeente
veelal werd gekenmerkt
door wantrouwen.
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Elementen:
interafhankelijkheid,
meervoudig kijken,
buurtgericht werken,
focus
Gereedschappen:
tijdlijn, patronen,
werkafspraken

Jeroen van der Schot en
Projectleider Jeugd en Veiligheid Justin van der Meij
Wijkagent
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‘Een hardnekkig patroon
doorbreek je met een groter pact.’

Tip van Justin:
‘In je eentje ga je
snel. Met meer kom
je veel verder. Maar
dat kost tijd. Neem
die tijd, sta stil bij
waar je bent, waar
je vandaan komt en
waar je naar toe wilt,
zodat je gezamenlijk
stapjes kan zetten’.

interview
Wijkagent Jeroen van der Schot en
projectleider Jeugd en Veiligheid Justin van
der Meij waren er van begin af aan bij en
blikken terug op het proces: van de intense
sessies aan het begin tot de vorming van een
hechte en daadkrachtige uitvoeringsalliantie.
Wat typeert de jongeren uit de
Wildemanbuurt?
Justin: Ze wonen in oude woningen en komen
uit grote gezinnen, waar vaak werkeloosheid
heerst. Om hun eigen plek te vinden gaan
ze de straat op. Deze jongeren groeien op in
een buurt die vergeten voelt en daar ontlenen
zij hun identiteit aan; ze gaan zich daarnaar
gedragen.
Jeroen: Ze hangen, maken troep, blowen,
belanden in de criminaliteit. Het is niet zozeer
dat ze mensen actief lastigvallen, maar als ze
met een groep van dertig tot veertig man bij
elkaar zitten is dat intimiderend.
Bedenk dat deze jongeren, vooral die tussen
de 20 en 25, zich in hun vroege jeugd al bezig
hebben gehouden met kleine criminaliteit.
Daardoor is het lastig voor hen om een goeie
baan te krijgen en door te stromen naar een
eigen woning. Dus wonen deze jongens vaak
tot hun 26ste thuis en dat botst natuurlijk
met de ouders.
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Hoe was de samenwerking tussen
hulpverleners twee jaar geleden?
Jeroen: Mijn voorganger is opgestapt
omdat hij moe was van het wantrouwen
tussen gemeente, jongerenwerk,
straatcoaches etc. Als nieuwe wijkagent
wilde ik die samenwerking graag oppakken.
Ik merkte dat, hoewel er een wil tot
samenwerken was, er flinke argwaan heerste
tussen de diverse betrokken partijen,
onder andere over dingen die besproken
werden in vertrouwelijke gesprekken en
vergaderingen.
Justin: Je zit vaak met de geïntegreerde
partners om tafel om het te hebben over
personen. Om een jongere de goede kant
op te krijgen moet je informatie delen, maar
daar moet je wel vertrouwelijk mee omgaan.
In het verleden zijn er incidenten geweest
waarbij informatie van de ene partner via
de andere partner bij de jongere is beland.
Jeroen: Soms was het alleen maar een
gevoel dat niet hard te maken was,
bijvoorbeeld tussen straatcoaches en
jongerenwerk, en dat zorgde voor
dusdanige ruis in de samenwerking dat de
straatcoaches op een gegeven moment
niet meer aan tafel wilden als jongerenwerk
aanwezig was.

De werkwijze begon met een aantal grote
sessies waarbij iedereen bij elkaar zat
die in het Jeugd en Veiligheidsdomein in
de Wildemanbuurt een rol speelde. Wat
gebeurde er tijdens die sessies?
Justin: Onder leiding van Martien
Kuitenbrouwer (Public Mediation) hebben
we een tijdlijn opgesteld en gezegd: ‘oké we
hebben nu een probleem, dat erkennen we

allemaal. Hoe zijn we daar gekomen?’ We zijn
vijftien jaar terug gegaan en hebben een aantal
sleutelmomenten in de tijd uitgeschreven.
Daarbij ontstond veel discussie. Iedereen kon
zijn onvrede kwijt en ieders mening mocht er
zijn. De sessies maakten het mogelijk om oud
zeer op tafel te leggen.
Jeroen: Voor sommigen was het best heftig om
te horen: het werkt niet zoals het nu werkt en
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jullie moeten het anders gaan doen. Want als
jij de oorzaak bent van een mogelijk probleem,
dan moet je jezelf in de spiegel aankijken.
Maar Martien benadrukte steeds dat niemand
schuld heeft. Iedereen is keihard aan het werk
voor verbetering, alleen is keihard werken
niet altijd voldoende om tot verandering
te komen.
Welke patronen kwamen er naar boven
tijdens de sessies?
Justin: Onder andere de activiteitenfuik:
er is ergens een probleem en daar wil je als
gemeente een oplossing voor creëren. Je gaat
dus iets extra’s doen, maar waar veel partners
tegenaan liepen was dat daar nooit overleg over
was. De gemeente begon van boven af
op zo’n probleem te schieten zonder rekening
te houden met partners die al in de buurt zaten.
Daardoor kregen de partners het idee dat ze
het niet goed deden. Tegelijkertijd zorgde het
voor onderlinge concurrentie rondom subsidies.
Jeroen: We zagen zowel bij het jongerenwerk
als bij de politie en de gemeente eenzelfde
golfbeweging van maximaal inzetten op een

Tip van Jeroen:
‘Investeer in
vertrouwen. Wees
je ervan bewust dat
de ander misschien
een andere agenda
heeft, maar ga er
niet vanuit dat dit
negatief is.’

16

probleem en maximaal afschalen als het weer
onder controle is. Een voorbeeld: wanneer
jongeren veel overlast veroorzaken, wordt er van
alle kanten personeel aangevraagd om ervoor
te zorgen dat de politie kan optreden. Als het
aantal jongeren op zo’n plek dan vermindert,
gaat de politiecapaciteit omlaag waardoor de
jongeren denken dat er niet meer op ze wordt
gelet en ze dus wel weer hun gang kunnen
gaan. Er verandert niets. Erger nog, jongeren
nemen ons niet meer serieus en zeggen: ‘Het
ene moment worden we hier weggeschopt, het
andere moment is het allemaal weer goed, wat
willen jullie nou eigenlijk?’
Justin: Voor mij persoonlijk was dit patroon het
heftigste omdat ik me realiseerde dat we als
gemeente onderdeel van het probleem waren.
Wat werd jullie gezamenlijke doel en hoe
hebben jullie dat in de praktijk vormgegeven?
Jeroen: In de sessies hebben we met z’n allen
een overkoepelend doel geformuleerd en
dat werd onze focus: beter samenwerken en
wederzijds vertrouwen opbouwen door te weten
wat iedereen doet en door minder als eilandjes
te werken. Als je weet wat je buurman op zijn
eiland aan het doen is en als je in het verlengde
daarvan samen kan werken om er schiereilanden
van te maken, dan maak je een groter pact. En
alleen met een groter pact kun je de eerder
genoemde patronen doorbreken.
Justin: We hebben een uitvoeringsalliantie
gevormd van een stuk of tien partners die
sinds jaar en dag in de wijk werken. Met die
mensen hebben we een ‘tienpunten-manifest’
opgesteld. Daarin staat onder andere dat we
vanuit 1 team met 1 gezicht en 1 norm werken
én dat het eerst met ons besproken moet
worden als er een nieuwe partij de wijk in wil
komen, een zogenaamd ‘hek om de wijk’. Om
de week komen we online samen en tussendoor
weten we elkaar snel te vinden. We werken toe

‘Als gemeente waren we
onderdeel van het probleem.’
naar een wijkcentrum Station Wildeman waar we
elkaar live kunnen ontmoeten, maar dat ligt nu
stil vanwege Corona.
Hoe is de samenwerking nu?
Justin: Door de sessies en de uitvoeringsalliantie
hebben we elkaar echt leren kennen, niet alleen
naam en functienaam, maar ook wie ben jij als
persoon, hoe werk jij graag en hoe kunnen wij
elkaar in het werk beter vinden? We zijn nu
meer collega’s dan hulpverleners die in dezelfde
wijk werken. Een mooi voorbeeld vind ik het
Ouder- en Kindteam, dat voorheen nooit echt
in het netwerk landde. Zij zaten altijd ver weg
op school, maar sinds de alliantie er is, sluiten
ze veel makkelijker aan bij wat de partners aan
het doen zijn. Als iemand van ouder/kindzorg
vanuit school denkt dat een bepaalde leerling
behoefte heeft aan sport, dan weet diegene
nu wie hij moeten bellen. En als ze op de
sportschool merken dat het met een jongere
thuis niet lekker gaat, dan bellen ze het Ouderen Kindteam. Die manier van samenwerken
begint organisch te groeien.
Wat is de grootste winst van de werkwijze?
Jeroen: De samenwerking wordt gecoördineerd
vanuit één plek waar de hulpverleners en de
gemeente samenkomen. Jongeren merken
dat we van elkaars acties op de hoogte
zijn en kunnen ons niet meer zo makkelijk

uitspelen. Het vertrouwen van de bewoners in
hulpverleners en de gemeente zal terugkomen,
maar dat gaat tijd kosten. Ik moet geduld
hebben, maar ik heb er vertrouwen in. Zo denk
ik met een warm gevoel terug aan de keer dat
we met z’n allen smoothies uitdeelden aan
buurtbewoners. We hebben toen met allerlei
bewoners gesproken die we daarvoor nooit
spraken en er kwamen ook veel jongeren op af.
Wat blijft lastig?
Jeroen: Het is soms moeilijk om aan
buurtbewoners en ook aan mijn collega’s en
leidinggevenden uit te leggen dat we bezig zijn
met een sociale aanpak waarbij het lang duurt
voordat er tastbaar resultaat ligt. Bewoners
hebben toch het gevoel dat er pas iets gebeurt
als er meer blauw op straat loopt. Ook de politie
is geneigd om repressief op te treden als er veel
belletjes komen over overlast. Maar als alliantie
zijn we ervan overtuigd dat een duurzame
oplossing beter is dan een korte klap. Korte
klappen hebben we vijftien jaar geprobeerd en
dat heeft niet tot verbetering geleid.
Justin: Het ‘hek om de wijk’ blijft een lastig
punt. Daar wordt nog wel eens overheen
gestapt. We zijn nu bezig degene die de
subsidieaccounts beheert bij de gemeente een
grotere rol te geven binnen de alliantie, zodat
hij een woordvoerder kan zijn richting stedelijke
plannen en budgetten.
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Een sterker netwerk voor jongeren

Tip van Mohamed:
‘Je moet altijd
samenwerken met
de partijen die actief
zijn in de wijk en
die de jongeren
kennen. Dan kun je
elkaar aanvullen en
kunnen jongeren
niet gaan shoppen.
Hoe je elkaar goed
leert kennen? Ga
twee dagen op de
hei zitten: samen
ontbijten, sporten,
borrelen, dan komt
er een hoop los.’

focusverhaal
Jongerenwerker

Mohamed Ajuau

De sportschool van Mohamed Ajuau
en Mohamed Etta is een begrip in de
Wildemanbuurt. In de opgeknapte loods
geven de jeugdvrienden kickboxtraining,
Ladies Only-lessen en organiseren ze
thema-avonden. Een barretje, een tv en
een tafelvoetbalspel zorgen ervoor dat de
Gym voor veel jongeren aanvoelt als een
tweede thuis. Mohamed Ajuau doet mee
aan de geïntegreerde werkwijze omdat hij
samenwerken ontzettend belangrijk vindt.
Blij met de alliantie
‘Doordat jong en oud in onze sportschool
traint, kennen we de wijk, de jongeren en de
problemen die er spelen. Maar er werd te
weinig gebruik gemaakt van onze kennis. In
plaats daarvan werden er van boven af partijen
ingevlogen waarvan vaak niet duidelijk was
wat ze hier kwamen doen. Dus toen Justin ons
vroeg om aan te sluiten bij de sessies deden
we dat graag. Er werd veel opgehaald waarvan
ik dacht ‘jongens daar hebben we het tien
jaar geleden ook al over gehad’ en er zaten
wel heel veel partijen aan tafel. Toch ben ik
blij met de alliantie die hieruit is ontstaan, een
samenwerking van partijen die daadwerkelijk
actief zijn op het gebied van jeugd en jongeren
in de Wildemanbuurt.
De avondklokrellen: korte lijntjes,
snel schakelen
Op de eerste dag van de avondklok kregen wij
al vroeg bericht dat jongeren op sociale media
opriepen om te gaan rellen. Wij hebben meteen
gebeld met Jeugd en Veiligheid en gevraagd
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of deze signalen al bekend waren bij hen en bij
de politie. Toen zijn we met een aantal partners
van de alliantie de straat opgegaan om te kijken
hoe serieus het was. We gingen in gesprek met
jongeren, vroegen wat ze ’s avonds gingen doen
én waarschuwden hen dat de politie extra zou
gaan handhaven. Ook hebben we tussen
18.00 en 20.00 uur een voetbalactiviteit
georganiseerd om de jongens van de straat te
halen en nog eens te zeggen dat ze moesten
uitkijken. Natuurlijk doet niet iedereen er wat
mee, maar uiteindelijk waren de rellen hier
niet groot en waren er nauwelijks plunderingen.
De samenwerking zorgde ervoor dat we elkaar
snel wisten te vinden, dat we met elkaar konden
schakelen en dat we uit één mond konden
spreken.
Hek om de wijk
Voor mij is het ‘hek om de wijk’ een van de
belangrijkste werkafspraken van de alliantie.
Maar dit loopt nog niet goed. Vorig jaar heeft
de gemeente bijvoorbeeld iemand ingezet die
contact moest maken met de jongeren in de
wijk. Na een jaar was dat nog niet gelukt,
terwijl er in de wijk allemaal mensen zijn die
dat contact al hebben. Dat is zonde.

‘Er werd te weinig
gebruik gemaakt
van onze kennis.’
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Netwerkaanpak
Kwetsbare Meiden
West/Nieuw-West

De Netwerkaanpak Kwetsbare
Meiden richt zich op meiden
tussen de 12 en 23 jaar die
kwetsbaar zijn voor seksuele
uitbuiting en die seksueel
grensoverschrijdend en risicovol
gedrag vertonen. In de aanpak
is aandacht voor het meisje zelf,
de groep kwetsbare meiden en
de omgeving van de meiden. In
2019 startten partners vanuit de
domeinen sociaal, zorg en (jeugd
en) veiligheid binnen deze aanpak
met de geïntegreerde werkwijze.
De grote vraag was: hoe krijg
je samen meer grip op deze
problematiek die al jaren speelt?
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Elementen:
interafhankelijkheid,
meervoudig kijken,
lerend en experimenterend
werken, focus
Gereedschappen:
netwerkkaart, werkafspraken

Amel Bensalah
en Projectleider/Jongerenadviseur Drita Hajdini
Teammanager Jeugdbescherming

21

Hoofdstuk 3
Netwerkaanpak Kwetsbare Meiden West/Nieuw-West

Een sterker netwerk voor jongeren

Denk
vanuit de
meiden,
niet
vanuit een
bestaand
systeem
interview

22

Amel Bensalah is teammanager en
portefeuillehouder van kwetsbare meiden en
seksueel misbruik en seksuele intimidatie bij
Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Drita
Hajdini is ervaringsdeskundige en werkt als
projectleider/jongerenadviseur kwetsbare
meiden bij het Jongerenpunt West. Samen
met de andere partners in de Netwerkaanpak
begonnen ze met een groep van tien meiden
omdat het een lastige doelgroep is en ze
kwaliteit wilden bieden. De werkwijze bood
hun de mogelijkheid om te experimenteren
met kleine stappen.
Waarom zijn jullie begonnen met de
geïntegreerde werkwijze?
Drita: Ik schrok toen ik zag dat steeds jongere
meiden bepaald gedrag vertoonden, zonder
zich bewust te zijn van hun eigen grenzen,
waardoor ze kwetsbaar werden of hun eigen
toekomst belemmerden. Dit gedrag herkende ik
van mijzelf 10 jaar geleden en van veel meiden
uit mijn omgeving. Als ervaringsdeskundige vind
ik dat er te snel vanuit systemen wordt gedacht.
Dan willen hulpverleners doen wat ze al tien
keer geprobeerd hebben, zoals een meisje in
therapie laten gaan. Niemand stelt ooit de vraag
aan de jongeren zelf: wat denken jullie nodig
te hebben? Wat maakt jullie blij of geeft jullie
de kracht om door te gaan? Ik hoopte dat de
werkwijze daar verandering in zou brengen.
Amel: Wijkagenten, hulpverleners en
jongerenwerkers pikten heftige signalen op
over kwetsbare meiden in Nieuw-West. Maar
niemand kreeg grip op deze doelgroep. Wat
speelt er precies? Wat is het netwerk van die
meiden? Hebben we het over slachtoffers of
over daders? Iedereen ervaarde de situatie
van de kwetsbare meiden vanuit zijn eigen
taak en eigen betrokkenheid. De partners
waar we mee samenwerken kregen geen
ingang en geen invloed bij deze meiden en

Tip van Amel:
‘Je moet hier passie
voor hebben. Het is
een ingewikkelde
doelgroep met een
pittige materie.
Als partners moet
je altijd op elkaar
terug kunnen vallen
en elkaar steunen in
situaties die cruciaal
zijn om het verschil
te maken. Dat vraagt
soms iets meer van
jezelf dan wanneer
je alleen vanuit
je opdracht zou
handelen.’

liepen vast. Uit onmacht stopten ze vaak.
Jeugdbescherming heeft al langer te maken met
deze doelgroep. Wij hebben de regie over deze
dossiers en hebben een wettelijke taak en een
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van deze meiden. Waar onze partners
vastliepen, keken wij verder naar wat mogelijk
was om alsnog de veiligheid van deze meiden
te verbeteren. Het vroeg tijd en energie om
opnieuw iedereen te activeren en te motiveren.
Ook spraken niet alle partners dezelfde taal

als het gaat om onveiligheid. In 2019 heeft
onze burgemeester samen met alle partners
van veiligheid op bestuurlijk niveau de
problematiek van kwetsbare meiden in
West en Nieuw-West met hoge urgentie
geagendeerd. De opdracht van onze
burgemeester en wethouder Kukenheim was:
zoek de verbinding in de samenwerking met
elkaar op en ga als partners met elkaar aan
de slag. Als organisatie zaten wij hierop te
wachten.
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Tip van Drita
‘Zoek elkaar op! Laat je niet ontmoedigen in het begin door
anderen in je organisatie of daarbuiten. Je zal zien hoeveel meer
je in gang kan zetten als je het samen doet.’

Amel, jullie begonnen als jeugdbescherming
een pilot bij een gezin in Nieuw-West.
Hoe ging dat?
Amel: Bij dat gezin zagen we een terugkerend
patroon: het ging niet goed, wij zetten hulp in
maar er onstond een crisis. Er was geen grip
op de meiden, wij plaatsten de dochters uit
huis. Dan kwamen ze weer thuis maar hielden
zich niet aan de afspraken en plaatsten wij ze
weer uit huis. We hadden de klassieke partijen
vanuit veiligheid al ingezet, maar dat werkte
niet. Daarom ging ik samenwerken met SAAAM,
een informele partij uit de wijk, om te zien of
zij aansluiting met het gezin konden vinden.
SAAAM kent de moeders, heeft een bepaalde
positie en kan op een meer laagdrempelige
manier een ingang realiseren. Zij hebben de
moeder ondersteund, die aan haar eigen
problemen ging werken, en daardoor konden
wij ons beter richten op wat haar dochters
nodig hadden.
Voor de ontwikkeling van de aanpak kwetsbare
meiden werden vier sessies georganiseerd.
Jullie tekenden samen met de andere partners
een convenant zodat jullie de informatie in de
groepsaanpak konden delen. Wat gebeurde
er tijdens de sessies?
Drita: Met uiteenlopende partners, van het
OM tot professionals uit de wijk, deelden we
eerst vanuit onze organisaties informatie over
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de meiden die wij in beeld hadden en daarna
keken we naar wat ons opviel en wat er al
geprobeerd was. De focus lag op de meiden,
maar omdat het een netwerkaanpak is ga je
alle leefomstandigheden af om te kijken wie
dit meisje is en wat ze doet. We zagen
bijvoorbeeld dat meiden elkaar leerden
kennen in een gesloten inrichting en later
weer samen op feestjes werden aangetroffen.
Zo maakten we een netwerkkaart.
Amel: Iedereen ervaarde de urgentie en alle
partijen erkenden de problematiek. Het was
waardevol dat iedereen vanuit zijn rol en
vanuit mogelijkheden creatief meedacht.
Daarnaast was het goed om te reflecteren
en tot nieuwe inzichten te komen.
Wat raakte je?
Drita: Ik vond het krachtig dat sommige
netwerkpartners zeiden: ‘We doen dit al zo
lang, maar het is er nog steeds. We doen
blijkbaar iets verkeerd.’ Die kwetsbaarheid
werd bespreekbaar gemaakt. Ik ontdekte dat
ook de politieagenten situaties hadden gekend
waarin zij zich onmachtig voelden en waarbij
ze meer hadden willen kunnen doen voor de
meiden. Je zag dat in de groep een andere
mindset ontstond, dat men meer ging denken
vanuit het gezamenlijke doel en de meiden
zelf dan vanuit de bestaande systemen.

‘De kwetsbaarheid werd
bespreekbaar gemaakt.’

Wat is er veranderd in de samenwerking?
Drita: In het begin kwam ik bij een
uitvoerdersoverleg binnen en zag ik een moeder
en een dochter aan tafel zitten met bijna vijftien
netwerkpartners. Iedereen had wat te zeggen
over dat meisje en zij moest alle ‘negatieve
bevindingen’ aanhoren. Dat was niet goed. Zo
raakt ze haar zelfvertrouwen kwijt en gaat zij
juist terug naar de voor haar bekende wereld,
waar wij haar uit willen helpen. Daarna zijn we
gaan kijken welke partijen betrokken zijn. Wie
doet wat? De vertrouwenspersoon hebben we
naar voren geschoven als een regisseur om het
netwerk bij elkaar te houden en de band met
het meisje te versterken. Daardoor werd het
netwerk kleiner en bood het meer duidelijkheid.
Naarmate het meisje minder afspraken had met
verschillende partners, zag ik dat ze eerlijker
werd en met die ene persoon durfde te spreken
over onder andere haar leven, drugsgebruik,
dagbesteding, vrienden en familie. Ook werd de
stap steeds kleiner om hulpvragen te stellen.
Wat is er anders voor de meiden?
Drita: Eerst had je dagactiviteiten, maar na
afloop was zo’n meisje weer weg en vaak
werd er pas gehandeld als het te laat was. Nu
proberen we de meiden preventief tools mee
te geven om ze te laten groeien. We kijken
naar wat ze kunnen, in plaats van te blijven
benoemen wat ze fout hebben gedaan. Bij

de 18+ meiden weten de partners elkaar beter te
vinden om te voorkomen dat zo’n meisje tussen
wal en schip valt. Je wilt zo’n meisje niet loslaten,
maar de trajecten lopen op een bepaald moment
af. Nu belt het netwerk mij of ik nazorg kan bieden
of contacten heb, waardoor het meisje het gevoel
heeft dat er nog iemand naast haar staat.
Wat blijft lastig?
Amel: We hebben werkafspraken gemaakt
over handelen vanuit moed, kwetsbaarheid en
vertrouwen, maar ik loop er soms tegenaan dat
partners terugvallen in de voor hen bekende
structuur. Een voorbeeld: bij trajecten bepaalt
de gemeente welke partijen worden betrokken en
geld krijgen. Als ik dan later met een andere partij
wil samenwerken, bijvoorbeeld een laagdrempelige partner uit de buurt, zegt de gemeente:
‘die hebben we niet ingekocht.’ Het is vervelend
om dan te moeten zeggen: ‘maar we doen het
nu toch anders?’ Als organisatie wil ik maatwerk
leveren aan de gezinnen, ook als ik daarvoor
moet escaleren om het voor elkaar te krijgen.
Drita: Er zijn hoge verwachtingen, maar het
probleem is er al jaren. Dat is niet in één
dag opgelost. Laten we zo doorgaan en ons
tegelijkertijd realiseren dat het een start is en
dat we nog veel te doen hebben.
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focusverhaal
Operationeel specialist Erik

Bijl

Tip van Erik:
‘Wees eerlijk én
kritisch naar elkaar.
Tijdens de sessies
hebben we als politie
tegen bepaalde
zorginstellingen
waar kwetsbare
meisjes zitten eerlijk
gezegd: ‘jullie mogen
de deuren wel wat
beter sluiten, want
wij hebben elke
keer te maken met
vermissingen vanuit
jullie instelling.’ De
zorginstelling legde
toen uit dat zij met
kaders te maken
hebben en de meisjes
bepaalde vrijheden
moeten geven. Door
elkaars rol beter te
begrijpen, ontstaat er
meer sympathie voor
elkaar.’
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Erik Bijl is als operationeel specialist bij
de districtsrecherche Amsterdam-West
betrokken bij de Netwerkaanpak Kwetsbare
Meiden. Hij kwam op het idee om binnen de
politie een groep ‘ambassadeurs kwetsbare
meiden’ te vormen. Wat is dat precies en wat
levert het op?
Gemotiveerde collega’s
Deze meiden komen veel in aanraking met de
politie. Vaak zijn er verschillende afdelingen
‘een beetje’ betrokken bij een zaak. Daarom
wilde ik ervoor zorgen dat elk meisje een vast
aanspreekpunt heeft bij de politie. Beter voor
de meiden én voor de partners, want in een
proactievere aanpak is het fijn om afspraken te
maken met één persoon die de voortgang kan
blijven bekijken. Binnen de basisteams en de
districtsrecherche zijn we op zoek gegaan naar
collega’s die gemotiveerd waren om met deze
doelgroep aan de slag te gaan en die integraal
konden werken met de ketenpartners. Deze
collega’s noemen we de ‘ambassadeurs kwetsbare meiden’.
Helaas is het bij de politie niet zo dat we daar
even een blik collega’s voor open kunnen
trekken. Dus hoewel degenen die geïnteresseerd zijn hun werkzaamheden als ambassadeur
zoveel mogelijk binnen de diensttijd uitvoeren,
zullen ze dat soms ook in hun eigen tijd moeten
doen. Deze ambassadeurs staan ervoor open
om hun nummer aan zo’n meisje te geven en
te zeggen: ‘als je een keer ergens mee zit, je
kan me bellen en appen, ook ‘s avonds en
‘s nachts.’

Aangifte doen
De grote winst is dat er ineens allemaal meldingen (mutaties), processenverbalen en aangiftes
binnenkomen van meiden die anders nooit hun
mond hadden opengetrokken. En, het gaat
verder dan alleen de meiden die gekoppeld zijn
aan de ambassadeurs. Eén van onze collega’s
kwam in haar werk op de noodhulp een meisje
tegen dat slachtoffer was van huiselijk geweld.
Ze heeft contact met haar gehouden om haar te
bewegen een keer aangifte te doen. Dat heeft
het meisje uiteindelijk gedaan en een nichtje
van haar later ook. Ik hoop dat de meiden in
Amsterdam West en Nieuw-West steeds beter
weten dat de politie voor hen klaarstaat en dat
we met hen in gesprek willen gaan.
Interne verandering
De ambassadeurs bespreken het thema ‘kwetsbare meiden’ met de basisteams. Daarnaast
hebben we een handelingskader gemaakt voor
al onze collega’s op straat, zodat ze weten wat
ze moeten doen als ze zulke meiden aantreffen.
Voorheen was het zo dat we bij het contoleren
van een auto wél spraken met de jongens voorin, maar dat we de meisjes achterin lieten gaan.
Dat is niet meer van deze tijd.

‘Meiden trekken
hun mond open.’
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Oostelijke Eilanden
in Centrum
Na drie jaar ‘aan staan’ was
het goed om te reflecteren
In november 2017 en januari 2018
vonden er op Wittenburg twee
schietpartijen plaats, waarbij twee
jongeren werden gedood onder
wie een stagiair van DOCK. Amsterdam was geschokt en de wijk
was in rouw. De gemeente haalde
een aantal nieuwe partners binnen
om de jongeren te begeleiden na
deze traumatische gebeurtenissen. Eind 2020 zijn deze partners
in de buurt begonnen met de geïntegreerde werkwijze. Ze zijn zich
er sterk van bewust dat ze elkaar
nodig hebben.
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Elementen:
interafhankelijkheid, lerend
experimenterend werken,
buurtgericht werken
Gereedschappen:
tijdlijn

Jongerenhulpverlener

Yahia Azzouzi
interview
Yahia Azzouzi, jongerenhulpverlener van IPA/
Levvel heeft drie jaar lang alles op alles gezet
om de jongeren in de wijk te ondersteunen.
Dat wierp zijn vruchten af. Maar hoe groot de
impact op hemzelf was, kwam pas ter sprake
bij de sessies.
Wat viel je op toen je Wittenburg voor het
eerst binnenkwam?
Het is een eiland: de ligging is een eiland, maar
ook de bewoners hebben een eilandmentaliteit.
Ze kennen elkaar goed, met name de jongeren,
die weten gelijk: jij bent niet van hier. Je kan
alleen via het kerkje naar binnen en naar buiten
dus ze zien precies wie er binnenkomt.
En, als jij niet van het eiland komt, dan zijn de
jongeren wantrouwend en niet happig om in
gesprek te gaan. Ze negeerden me eerst en
toen het na een tijdje de kat uit de boom kijken
tot een praatje kwam, was de eerste vraag ‘waar
kom jij?’, daarna pas ‘wie ben jij?’ en ‘wat kom
je doen?’ Vanaf het moment dat ze merkten dat
ik hun taal sprak was het ijs gebroken en gingen
ze me ‘scarface’ noemen vanwege het litteken
op mijn hoofd.
Wat hadden de twee schietincidenten met
dodelijke afloop voor gevolgen voor de wijk?
Onder de bewoners heerste veel onrust en
angst dat het zich zou herhalen. De jongeren
waren in shock, hadden verdriet en vroegen
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Tip van Yahia:
‘Je netwerk is je fundering. Heb
vertrouwen in elkaar, spreek
duidelijk je verwachtingen uit en
zoek elkaars krachten op. Van
daaruit kan je als een blok naar de
buurt en de jongeren optreden.
Misdraagt een jongere zich bij het
buurtcentrum, dan komt hij ook
niet meer binnen bij de sporthal.’
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zich af hoe dit had kunnen gebeuren, want de
stagiair was per ongeluk doodgeschoten; de
kogel was voor iemand anders bedoeld. De
gemeente heeft een aantal partijen waaronder
Levvel en PerMens de wijk binnengehaald om
deze getraumatiseerde jongeren te begeleiden.
Onze opdracht was te kijken of en welke hulp ze
nodig hadden en om ervoor te zorgen dat ze dit
niet nog een keer hoefden mee te maken.
Hoe begon jullie samenwerking?
Het team van DOCK was na de tweede
schietpartij vernieuwd, dus we waren
bijna allemaal nieuw in de wijk. In het
jongerencentrum ben ik met jongerenwerkers
in gesprek gegaan. Ik heb verteld hoe wij bij
IPA werken en gevraagd wat zij doen. Daarna
hebben we als netwerkpartners in de buurt
presentaties van onze werkwijzen aan elkaar
gegeven en besproken wat we elkaar konden
bieden en hoe we elkaar konden versterken. Zo
zijn we naar elkaar toegegroeid en van daaruit
hebben we contact gelegd met de jongeren.
Met het ‘front’ - de hulpverleners en de
jongerenwerkers die direct contact hebben
met de jongeren - hebben we één keer per
week overleg en dan delen we informatie als er
zorgen zijn. Daardoor krijgen we een completer
beeld van de jongeren. Wanneer ik een jongere
begeleid zie ik die meestal één op één en krijg
ik soms sociaal wenselijke antwoorden zeker als
we elkaar nog niet goed kennen. Ik hoor graag
van DOCK of de sportbegeleider hoe zo’n
jongere zich in een groep gedraagt: is het een
meelopertje, een bully? Als we die informatie
uitwisselen kunnen we gezamenlijk bedenken
wie welke zorg en ondersteuning het beste
kan geven. Ook wegen we samen af welke
informatie noodzakelijk is om in het belang van
de jongere en de veiligheid op straat te delen
met politie en op welke manier we dat zullen
doen.

‘Het gaat niet altijd om criminaliteit.’
Een half jaar geleden zijn jullie met de
werkwijze begonnen. Wat ontdekte je tijdens
de sessies?
Het viel me tijdens het maken van de tijdlijn op
dat we met z’n allen veel bereikt hebben sinds
het schietincident: we hebben de jongeren in
kaart gebracht, praktische ondersteuning en
zorg geboden, de overlast teruggebracht en
we zijn makkelijker bereikbaar voor jongeren.
En, we werden bevestigd in onze manier
van samenwerken. Toen we tijdens de sessie
hoorden dat korte lijnen belangrijk zijn en dat
je regelmatig bij elkaar moet zitten, zeiden we
tegen elkaar: ‘dat doen we al’.
Daarnaast vond ik het interessant om te
reflecteren op wat er allemaal was gebeurd. We
hadden drie jaar ‘aan’ gestaan. Er hoefde maar
iets te gebeuren of we gingen er op af, want
we wilden niet dat het weer zou ontploffen.
Maar we hadden er nooit bij stilgestaan wat
dat met ons deed. We waren er voor de
jongeren en cijferden onszelf weg. Tijdens de
sessie realiseerde ik me dat we een buurt zijn
binnengestapt met jongeren die betrokken
waren bij een schietpartij, zonder ook maar
een seconde te denken dat dit ons ook kon
gebeuren. Ik vond dat heftig en dat gevoel
bleken de anderen ook te hebben. Het was
voor ons als professional én als persoon goed
om die ervaringen te bespreken en het heeft de
onderlinge band versterkt.
Wat voegt de werkwijze toe aan jullie toch al
sterke samenwerking?
We hebben ons gezamenlijke doel scherper
geformuleerd. Eerst was onze grootste zorg

dat de boel niet zou ontploffen. Nu willen we
ervoor zorgen dat de jongeren niet afglijden in
het criminele circuit, dat ze zich veilig voelen
op straat en verbonden aan hun buurtje.
Daarnaast zijn we ons er bewuster van dat
we regelmatig moeten uitspreken wat we van
elkaar verwachten. Want juist omdat we zo
betrokken zijn moeten we ervoor waken dat
we niet in elkaars vaarwater terechtkomen,
bijvoorbeeld dat een jongerenwerker de taken
van een hulpverlener overneemt. Het is zonde
om dubbel werk te doen en voor een jongere
is het ook vervelend als hij twee keer hetzelfde
verhaal moet vertellen. Tijdens ons wekelijks
frontoverleg hebben we elkaar na de sessies
meteen weer gevraagd: wat verwacht jij van mij,
wat verwacht ik van jou? Dat deden we al, maar
door de sessies zijn we daar weer scherper op.
Van welk moment krijg je een warm gevoel
als je er aan terug denkt?
Een jongere had z’n moeder verloren. ‘s Avonds
laat hebben we het buurthuis opengesteld
zodat hij en zijn vrienden daar konden rouwen,
en we hebben budget vrijgemaakt om eten
voor ze te halen. Iedereen van het netwerk
kwam helpen in het buurthuis. Het gaat niet
altijd om criminaliteit, we zijn er ook voor
elkaar als het even niet goed gaat. De jongeren
hebben het zeer gewaardeerd hoe we dat
opgepakt hebben. De jongen wiens moeder
was overleden komt uit de harde kern, hij was
moeilijk te bereiken en aan het afglijden, maar
doordat hij in zijn verdriet steun bij ons kon
vinden kreeg hij meer respect voor ons en stond
hij ook meer open voor hulp.
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Een sterker netwerk voor jongeren

Tip van Laila:
‘Probeer met elkaar
te sparren, dan kom
je op andere ideeën.
Jouw idee is niet altijd
goed. Als ik iets heb,
dan bel ik Yahia of ik
zeg in het overleg: ‘Ik
denk dat ik het op deze
manier ga doen, wat
vinden jullie?’ Dat geeft
nieuwe inzichten en
tegelijkertijd versterk je
zo de band met elkaar.’

focusverhaal

Laila El Hammdaoui
‘Drempel om contact
op te nemen verlaagd’
Veldwerker

Laila El Hammdaoui werkt namens PerMens
sinds één jaar als veldwerker op Wittenburg,
Kattenburg en Oostburg. Ze maakt makkelijk
een praatje met de jongens en ze is een
rolmodel voor de meiden. Openheid en
eerlijkheid staan bij Laila hoog in het
vaandel, zowel naar de jongeren toe als naar
het netwerk. Wat hebben de sessies haar
gebracht?
Telefoonnummers uitwisselen
De collega’s van het front kende ik al, maar bij
de sessies zaten ook mensen die ik nog niet
kende en die ook graag korte lijntjes met de
wijk wilden hebben. Door de geïntegreerde
werkwijze kwam de gemeente weer in beeld en
andere partijen waarvan wij als front niet wisten
dat ze er waren. Tijdens de sessies werden we
in groepjes verdeeld en daarin wisselden we
nummers uit en kwamen we erachter bij wie je
moet zijn voor welke informatie. Zo werd de
drempel om contact op te nemen verlaagd.
Nu geef ik de projectleider of de regisseur
regelmatig een belletje om iets te bespreken.
Kippenvelmoment
We hebben het ook gehad over wat je kan
doen om de andere netwerkpartner een goed
gevoel te geven. Als een netwerkpartner zich
niet veilig of gefrustreerd voelt, is dat moeilijk
om te zien. Voor de ander maar ook voor jezelf,
omdat je van elkaar afhankelijk bent. Je wilt dan
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helpen en dat konden we meteen in de praktijk
brengen, want in diezelfde periode kreeg een
partner bonje met jongeren vanwege een
vertrouwenskwestie. Daardoor overheerste bij
die medewerkers het gevoel ‘waarom doen we
dit eigenlijk?’
Toen hebben we als netwerkpartners bedacht
om alle jongeren inclusief de harde kern uit
te nodigen om in de gymzaal van de Alan
Turingschool met ons allemaal in gesprek
te gaan. Dat ging niet zonder slag of stoot,
want tot op het laatste moment wilde een
aantal jongeren niet naar binnen. We hadden
de deuren van de school al opengezet en
de jongeren stonden wél aan de overkant
tussen de percelen naar ons te kijken, maar
ze kwamen niet naar binnen. Yahia, collega’s
van Sciandri en ik zijn naar ze toe gelopen en
hebben gezegd: ‘kom nou even, we willen
alleen maar even praten’. Langzaam maar zeker
begonnen ze toen over te steken. Daar kreeg
ik echt kippenvel van. Vervolgens zijn we met
z’n allen in de gymzaal in een kring gaan zitten
om met elkaar te praten en om te proberen
een compromis te vinden waarin iedereen zich
kon vinden. De harde kern van de jongeren
wilde een ‘boysday’, een activiteit voor jongens
boven de 18 binnen het DOCK centrum. Die
hebben ze ook gekregen. Maar voor mij was het
mooiste dat het ons gelukt was om de jongeren
de gymzaal in te krijgen en te laten praten.
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Hoofdstuk 5
De Vogelbuurt en IJplein in Noord

Een sterker netwerk voor jongeren

Ouder- en kindadviseur

Adem Koçak

De Vogelbuurt en
IJplein in Noord
Leg de verbindingen
zo lokaal mogelijk
In de omgeving Vogelbuurt en
IJplein nemen partners sinds eind
2020 deel aan startbijeenkomsten
van de geïntegreerde werkwijze. De buurt heeft te maken met
hardnekkige problemen zoals
armoede die van generatie op
generatie overgaat. Dit heeft z’n
weerslag op de jongeren die in de
wijk opgroeien.
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Elementen:
interafhankelijkheid,
buurtgericht werken
Gereedschappen:
tijdlijn
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De Vogelbuurt en IJplein in Noord

Een sterker netwerk voor jongeren

Tip van Adem:

interview

‘Gebruik de sessies om
bij elkaar te checken
of jullie dezelfde
signalen zien van
problemen in de buurt,
die anders misschien
op de achtergrond
blijven. Wat speelt
er en wat kunnen
we in de toekomst
verwachten?’

‘De andere partners bevestigden
de problematiek die ik zelf in de
buurt zag.’
Adem Koçak werkt sinds een aantal maanden
als ouder- en kindadviseur bij het OKT in
Oud-Noord. Hij komt uit het gevangeniswezen.
Juist omdat Adem daar zag hoe het kan
aflopen, wilde hij aan de preventieve kant
werken om bij te dragen aan een goede
toekomst van jongeren.
Wat hoop je dat de geïntegreerde werkwijze
opbrengt in de omgeving Vogelbuurt en
IJplein?
De buurt en de omgeving Noord zijn sterk in
beweging. Er zijn veel organisaties actief op het
gebied van hulpverlening, er is veel aanbod en
er worden pilots uitgevoerd. Ik vind het goed
dat er zoveel in ontwikkeling is en belangrijk dat
we samen kijken hoe we het beter kunnen doen.
We moeten met elkaar sleutelen om steeds meer
op maatwerk uit te komen. Als we elkaar beter
bereiken en de samenwerking versterken, heeft
dat een positief effect op de hulpverlening, de
cliënten en de buurt.
Jullie hebben inmiddels drie sessies gehad.
Hoe ervaarde jij die?
Voor mij als nieuwkomer waren de sessies
informatief, met name de tijdlijn van
gebeurtenissen. In groepjes gingen we het
gesprek aan. We inventariseerden welke
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problemen we tegenkomen in de buurt en in de
samenwerking. Iedereen kreeg de ruimte om
mee te praten. We hadden het onder andere
over armoede, criminaliteit en de invloed van
sociale media in de buurt. De andere partners
bevestigden de vooral intergenerationele
problematiek die ik zelf in de buurt zie. Die
bevestiging was fijn. Je kunt deze gesprekken in
kleine groepen vergelijken met de gesprekken bij
de koffieautomaat tijdens een vergadering: daar
haal je bruikbare informatie uit. Op een gegeven
moment waren we zo fijn en diep in gesprek, dat
we niet doorhadden dat de tijd al voorbij was!
Heeft de start van de werkwijze je al iets
gebracht in je werk?
Door de sessies heb ik een beter beeld van
de partners in de buurt en ook al een breder
netwerk. Doordat je elkaar tijdens de sessies ziet
en niet alleen mailt, wordt de drempel verlaagd
om in het vervolg iemand te benaderen. Tijdens
een sessie hadden we het bijvoorbeeld over
meidenproblematiek. Ik begeleid een meisje
dat op verschillende vlakken tegen problemen
aanloopt. Zij heeft een vriendinnengroep en die
meisjes versterken elkaar in het negatieve. Bij de
Elance Academy koppelen ze zo’n meisje aan een
student. Die onderneemt activiteiten met haar
en coacht haar. Zij hebben een insteek vanuit

een andere hoek. Daar hoorde ik over tijdens
de sessies. Ik dacht: laten we het proberen! Het
meisje stond ervoor open, dus zocht ik contact
met Elance en nu kan ze na de zomer starten.
Hoe is de samenwerking met andere partners
in de buurt op dit moment?
Bij het OKT hebben wij onvoldoende zicht op ‘de
straat’. Waar is een jongere als hij of zij niet thuis
of op school is? Daarom sluiten partners uit het
straatnetwerk als DOCK en Sciandri goed aan bij
onze begeleiding. Zij organiseren buitenschoolse
activiteiten in de avond en het weekend; zo
kunnen zij de jongeren buiten kantooruren
bereiken. Wanneer een jongere bekend is bij
jongerenwerkers en coaches kunnen we elkaar op
de hoogte houden. Waar we aan kunnen werken

is dat het straatnetwerk ook naar ons toekomt
met vragen. Nu betrekken wij hen meer bij onze
begeleiding van jongeren dan omgekeerd.
Waar hoop je nog aandacht aan te besteden?
In Oud-Noord werken wij nu met de pilot
Blijvend Veilig en dat vind ik toegevoegde
waarde hebben. Dit is een samenwerking met
onder andere de Jeugdbescherming Regio
Amsterdam (JBRA), Veilig Thuis en de Raad voor
de Kinderbescherming. Zij denken met ons mee.
We zijn in de sessies over de werkwijze in gesprek
over hoe we gezamenlijk de verantwoordelijkheid
als partners kunnen nemen. Hoe blijf je naast
elkaar staan in de samenwerking in plaats van
alleen maar het stokje door te geven?
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focusverhaal
Projectmanager Elance Academy

Inge Broekx

‘Laat de meiden iets in hun
eigen buurt doen.’
Inge Broekx werkt al 25 jaar in de
jeugdhulpverlening. Ze is projectmanager bij
de Elance Academy en werkt nog graag in de
uitvoering. Al jong leerde Inge dat je regie
moet nemen over je eigen leven. Dit wil ze
graag aan meiden doorgeven en daarnaast wil
ze kansen creëren voor meiden in kwetsbare
posities.

Tip van Inge:
‘Samenwerking is in de
waan van de dag altijd
het ondergeschoven
kindje. Gebruik de
bijeenkomsten om de
verbinding te zoeken.
Spreek meteen af met
de andere partners die
je bij de bijeenkomsten
van de werkwijze
ontmoet om een kop
koffie te drinken en
door te praten!’
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Armoede in de buurt
Bij één van de sessies sloeg ik meteen aan bij
het verhaal van Marilyn Numan van de aanpak
Armoede & Schulden. Zij koppelt mensen aan
programma’s en projecten voor armoede in de
Vogelbuurt. Een aantal van de meiden tussen
de 10 en 18+ die wij coachen bij Elance wonen
in die buurt. Na de sessie sprak ik met Marilyn
af om verder kennis te maken. Dat hebben we
gedaan en toen hebben we overlegd of we
verbindingen konden leggen op lokaal niveau.
Duurzame verbinding
Marilyn en de studentencoaches van deze
meiden hebben gekeken of de meiden iets
konden doen in hun eigen buurt. Marilyn
kende bijvoorbeeld een vrouw die van plan
is maaltijden te koken met pakketten van
Helen’s Free Food Market, een initiatief
om voedselverspilling tegen te gaan en
tegelijkertijd kwetsbaren in de buurt te helpen.
Deze vrouw zocht iemand om filmpjes van het

bereiden van de gerechten te maken en om ze
te bezorgen. Eén van de meiden die wij coachen
heeft thuis te maken met armoede en omdat
ze eenzaam was hebben we in haar traject
ingezet op het vergroten van haar (vriendinnen)
netwerk. Bovendien heeft ze een passie voor
gezond eten! We hebben haar gekoppeld aan
deze vrouw en nu gaan ze binnenkort samen
aan de slag. Dit was zo’n mooie kans om het
meisje verbindingen te laten maken in haar
eigen buurt. Wij van Elance zijn maar een aantal
maanden betrokken bij zo’n meisje. Daarom is
het een duurzame oplossing om de meiden iets
in hun eigen buurt te laten doen. Zo laat je toch
iets achter.
Een lokale werkwijze
Hoe lokaler je de samenwerking maakt, hoe
sterker je de contacten kunt leggen en hoe
meer je de verdieping op kan zoeken. Het is
onmogelijk om in alle buurten van Amsterdam
zo nauw samen te werken met partners, daar
hebben wij helemaal geen uren voor. Maar
je krijgt een olievlekwerking omdat sommige
organisaties uit het netwerk ook in andere
buurten zitten. Als zij ervaren wat het opbrengt
in de Vogelbuurt, kunnen ze er ook in andere
buurten mee aan de slag.
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Venserpolder in Zuidoost

Een sterker netwerk voor jongeren

Venserpolder in
Zuidoost
De basis moet
goed zijn
De Venserpolder valt onder
Bijlmer-Centrum in Zuidoost.
De buurt kent armoede en
criminaliteit, maar ook een veelvoud aan positieve initiatieven om
jongeren te ondersteunen. De
geïntegreerde werkwijze is hier in
het voorjaar van 2021 van start
gegaan. Inmiddels hebben de
partners er twee sessies op zitten
en een duidelijk patroon ontdekt.

Vrijwilliger
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Elementen:
interafhankelijkheid,
meervoudig kijken, buurtgericht
werken
Gereedschappen:
patronen

Gilma Laurence

interview
Gilma Laurence is het boegbeeld van
Stichting South East Stars. Ze begon met
sportactiviteiten op straat en inmiddels is SES
uitgegroeid tot een erkend leerbedrijf waar
jonge en oude buurtbewoners als stagiair of
vrijwilliger aan de slag kunnen. Gilma heeft
vertrouwen in de werkwijze, maar door haar
verleden is ze ook kritisch: eerst zien dan
geloven.
Tien jaar geleden heb je South East Stars
opgericht. Waarom?
Toen ik in deze wijk kwam wonen, zag ik veel
kinderen op straat hangen en daar wilde ik iets
voor doen, want kinderen moeten kind kunnen
zijn. Ik begon met softbal omdat ik dat zelf
op hoog niveau heb gespeeld. Eerst met tien
kinderen op straat, daarna kreeg ik deze plek
in buurthuis het Boeninhuis. Inmiddels zijn we
uitgebreid naar alle leeftijden en doen we meer
dan sport en spel. We delen ook maaltijden
uit en mensen kunnen binnenlopen als ze met
vragen zitten. Dan gaan we met ze in gesprek,
kijken we wat we zelf voor ze kunnen doen en
anders verwijzen we hen door. Connecting the
dots noem ik dat.
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‘Geld betekent erkenning.’
Wat betekent SES voor de jongeren?
Ze hebben dit nodig om hun hart te luchten. Ik
spreek hun taal, hoor ze aan, begrijp ze, maar
geef ze ook op hun donder als het moet. Het
zijn ruwe diamantjes, maar door goed te slijpen
komen ze er wel. SES staat ook voor Strenghten
Eachother’s Strenghts. De allereerste was een
jonge vader die problemen had met zijn ex. Hij
hing hier altijd voor de deur. Ik heb hem binnen
gehaald om mij te helpen want ik wilde hem van
de straat af hebben. Hij bleek zijn sportpapieren
te hebben dus ik begreep niet waarom hij de
hele dag aan het hangen was. Maar hij zat zo
vast in zijn verleden dat hij niet anders kon.
Hij is gaan helpen met de sportactiviteiten en
ondertussen heb ik hem gestimuleerd om ook
de zaken omtrent zijn kind te regelen. Nu heeft
hij de voogdij en is hij manager bij Primark.
Hoe kwam jij bij de werkwijze?
Het stadsdeel heeft me gevraagd, omdat ze
mij een sleutelfiguur in de buurt vinden. Ik
ben er open ingegaan en ik zie het echt wel
zitten. We zijn allemaal gedreven vrouwen –
we missen de mannen! – die het beste met
de wijk voor hebben. Ik kende iedereen, maar
ik wist niet precies wie wat doet. Ik vond het
bijvoorbeeld mooi om te horen hoe Bernadette
de dagbesteding voor senioren organiseert.
Wat hoop je dat de werkwijze gaat brengen?
Voor elk huis dat je bouwt geldt dat de
fundering goed moet zijn, anders heeft het geen
zin. Dus eerst moeten we werken aan een sterke
basis: weten wat we willen bereiken, weten wat
iedereen doet, weten wat de ander niet wil

42

doen, kortom weten wat we aan elkaar hebben.
Dan kun je de connecties gaan leggen, clusters
maken en vervolgens sparren met elkaar. We
moeten elkaar niet meer zien als concurrenten,
maar als stabiele partners.
Welk patroon viel op tijdens de sessies?
We zijn al jaren bezig in deze buurt, iedereen
uit een goed hart, maar het gebeurt te vaak
dat er een pilot wordt gestart en vervolgens na
twee jaar weer wordt stopgezet. Ik houd niet
van pilots. Na één jaar heb je eindelijk iemands
vertrouwen, het tweede en derde jaar heb je
nodig om het project goed uit te voeren en
dan hoor je ‘knip dat was het weer’. Zo stel je
mensen die het al moeilijk hebben teleur en
ondermijn je het vertrouwen.
Hoe kan je dat doorbreken?
We moeten iets maken wat staat en blijft staan,
waarop anderen weer voort kunnen bouwen.
Mensen hebben tijd nodig om dingen te
bereiken en ook geld. Je moet kijken wat werkt.
Waarom bestaat SES al tien jaar? Omdat ik
buurtbewoonster ben en dit met hart en ziel en
veel liefde doe. Opgeven is voor mij geen optie.
Zo staan de meesten er hier in en we hebben al
veel mooie dingen neergezet. Je hoeft het wiel
niet opnieuw uit te vinden, maar je moet wel
kijken naar wat beter kan, wat de mogelijkheden
zijn, dan de dots connecten en verder gaan.
Geef eens een voorbeeld van connecting
the dots?
Ik begeleid een dame die het moeilijk heeft,
mentaal en thuis met haar zoon. Ik zorg dat het

OKT er is, help haar met budgetteren en ga
samen met haar naar instanties. In drie maanden
tijd heeft ze kunnen sparen voor een auto en
is het gedrag van haar jongen veranderd; we
hebben een buurtgezin voor hem gevonden,
zodat zij even ruimte heeft voor zichzelf. Dit
kon ik allemaal regelen omdat ik die andere
instanties kende. Ik heb liefde in mijn hart, maar
ik ben niet pedagogisch geschoold. We hebben
elkaar nodig.
Hoe win je als community het vertrouwen van
bewoners en jongeren weer terug?
Door zichtbaar te zijn. Als wij bij SES activiteiten
hebben, gaan we altijd live via sociale media. Er
is niks belangrijker dan te laten zien wat jij doet
en dat het duurzaam is. Dus dat moeten we
ook gezamenlijk doen: niet alleen maar praten,
gewoon doen en laten zien dat je het doet.
Ik geef andere partners ook tips hoe ze met
sociale media om kunnen gaan, maar ze moeten
het wel vanuit hun eigen hart doen anders wordt
het ongeloofwaardig.
Wat is volgens jou het grootste obstakel in de
nieuwe aanpak?
Ik heb er vertrouwen in, maar ik hoop niet dat
we straks horen: ‘we gaan weer iets anders
doen’ of ‘de kraan gaat dicht’. En, je kan niet
meer verwachten dat we alles gratis doen. We
moeten ook betaald worden als vrijwilligers, niet
alleen om het geld maar ook om de erkenning
dat wat wij doen van waarde is.

Tip van Gilma:
‘Eerlijk zijn, altijd. Ook
als je met iemand niet
kan samenwerken,
maak het bespreekbaar
en zoek naar een
oplossing. Blijf niet
teveel in je eigen gelijk
zitten. Look at the
bigger picture.’
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focusverhaal

Monique Picavé
‘Iedereen wil een zichtbare
en duurzame aanpak.’
Zorgcoördinator

Tip van Monique:
‘Doe mee! Het is
belangrijk dat je als
school weet wat er in
de wijk speelt, zodat
je de leerlingen en
hun ouders richting de
juist hulpverlening kan
wijzen.’

Monique Picavé werkt sinds september
2020 als zorgcoördinator op Praktijkcollege
de Dreef in Venserpolder. Veel van haar
leerlingen hebben extra zorg nodig en
daarvoor is Monique op zoek naar nieuwe
partners. De geïntegreerde werkwijze kwam
als geroepen.
Grens aan zorg op school
Onze school was de afgelopen jaren sterk naar
binnen gericht en veel van de hulpverlening
werd buiten de deur gehouden. Hierdoor zijn
medewerkers soms in de rol van hulpverlener
gekropen. De grens tussen onderwijs en zorg
vervaagde daardoor en de leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s) hebben daardoor niet altijd
de juiste professionele hulp ontvangen.
De school heeft de opdracht om les te geven en
tot op zekere hoogte om zorg te bieden, maar
daar zit een grens aan. Als die is bereikt, moet
de zorg overgenomen worden door specialisten.
Zichtbaar worden
Vanaf september zijn wij op zoek naar
samenwerkingspartners. Dat bleken er in
Venserpolder heel veel te zijn. In gesprek
met Daphne, de wijkagent die wekelijks een
aantal keer op school aanwezig is, kwamen
verschillende partners naar voren. Toen het team
Jeugd en Veiligheid Gaasperdam mij belde over
een leerling dacht ik: als Gaasperdam dat heeft,
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dan heeft Bijlmer Centrum dat ook. En via een
leerling kwam ik op het pad van een andere
partner. Met al deze partners en een aantal
anderen ben ik gaan praten. Zo werden wij weer
positief zichtbaar bij de hulpverleningspartners
én in Venserpolder.
Overlap
Wat me opviel tijdens de sessies was dat we
allemaal dezelfde zorgen hebben. Bijvoorbeeld
kinderen die al op de basisschool worden
betrokken bij criminaliteit, of kinderen die
mantelzorger zijn. Er worden veel goede
projecten opgestart, maar die zijn vaak
kortstondig en daarna vallen de bewoners weer
terug in oude patronen.
Iedereen was het erover eens dat we deze
heftige problematiek alleen met een duurzame
en zichtbare samenwerking kunnen aanpakken.
Daarnaast doet een aantal partners hetzelfde,
bijvoorbeeld organisaties die coaches leveren,
en dan weet je niet waarom je voor de een of
voor de ander zou kiezen. Daarom is het idee
geopperd om de volgende sessie presentaties
te geven van wat de verschillende partijen te
bieden hebben en voor welke doelgroep ze
werken. Dan is direct duidelijk waar de overlap
zit. Ik hoop dat we dan fysiek bij elkaar kunnen
komen, want online mis je het napraten en het
samen oplopen. Vaak ontstaat daar de mooiste
samenwerking.
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Organisaties
Meer informatie over partners, pilots en
programma’s die in dit magazine genoemd worden:

Ajuau & Etta Gym
www.ajuauetta.nl
Blijvend Veilig
www.blijvendveilig.nl
DOCK
www.dock.nl/amsterdam/
Elance Academy
www.elanceacademy.nl
Intensieve Preventieve Aanpak (IPA)
www.ipa-amsterdam.nl
Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA)
www.jeugdbescherming.nl
Jongerenpunt West
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/
jongerenpunt/
Levvel
www.levvel.nl
Ouder- en Kindteam
www.oktamsterdam.nl
Politie Eenheid Amsterdam
www.politie.nl
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Positief Perspectief: weerbaar opgroeien
in Amsterdam
www.amsterdam.nl/sociaaldomein/
zorg-jeugd/artikelen/positief-perspectief/
Praktijkcollege de Dreef
www.dedreef.net
Public Mediation
www.public-mediation.nl
Raad voor de Kinderbescherming
www.kinderbescherming.nl
SAAAM
www.saaam.nl
Sciandri
www.sciandri.com
Stichting South East Stars (SES)
www.stichtingses.com
PerMens
www.permens.nl
www.streetcornerwork.eu
Veilig Thuis
www.020veiligthuis.nl
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