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Aanpak overlastgevende jeu gdgroepen

Op 9 september heeft u ons uw advies gestuurd t.a.v, Aanpak Overlastgevende
Jeugdgroepen. Hier heb ik u een reactie op gestuurd op 3 december. Op 5 december hebben
we ambtelijk hierover gesproken, en heeft u aangegeven graag inhoudelijk antwoord te willen
op uw adviezen van 9 september. Daarom stuur ik u deze brief.

U heeft in uw advies van 9 september geadviseerd: 'Maak keuzes in de
hulpverlening. Deze risicogroep is 1 van de doelgroepen die prioriteit verdiend. Sluit

aan op het juiste moment en op de juiste plaats.'

De straatcoaches hebben als doelgroepen de lichte criminele jongeren. Straatcoaches zijn
buiten aanwezig op de tijdstippen en de plaatsen waar de jongeren zijn. Jongerenwerkers
richten zich op de kwetsbare jongeren. Hulpverlening in het kader van jeugdhulp loopt via het
C]G.

U heeft in uw advies van 9 september geadviseerd: 'Maak werk van een
outreachende aanpak'
Het uitgangspunt van een outreachende aanpak is dat professionals zelfverzekerd naar voren
treden midden in de leefwereld van diegenen zie ze willen bereiken. Dit komt terug in de visie
op het jongerenwerk, waar we momenteel aan werken. Één van de kernwaarden hierin is dat
de leefwereld van de jongeren het vertrekpunt is: Jongerenwerkers leggen contact met
jongeren op plekken waar en tijden waarop jongeren (samen)komen. Dit is ook één van de
uitgangspunten in het werk van de straatcoaches. Zij zijn aanwezig op de vindplaatsen waar
de potentiële doelgroep is.
Met deze beantwoording ga ik ervanuit u voldoende te hebben geïnformeerd.
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