
Jeugdoverlast? 
Betrek de 
buurt!

Programma ‘De betrokken buurt’

Lange termijn oplossing
‘De betrokken buurt’ biedt u meerwaarde omdat we situaties 
benaderen vanuit casuïstiek, wetenschap en praktijkervaringen. 
Onze gebundelde expertise op het gebied van pedagogiek, 
criminologie, sociologie en bestuurskunde vormen bovendien 
een unieke mix om deze situaties te onderzoeken. We geven 
praktische handvatten waarmee u direct aan de slag kunt. Ons 
onderzoek, begeleiding, advies en aanpak vloeien naadloos in 
elkaar over met als hogere doel een duurzame lange termijn 
oplossing voor jeugdoverlast. 

Wat gaat het opleveren?
Een programma ‘De betrokken buurt’ bestaat uit deze 
basisactiviteiten: 

• Interviews met stakeholders en deskresearch. Met stake-
holders in de gemeente maken we een eerste verkenning 
van de problematiek. Ook analyseren we rapporten en 
kengetallen met betrekking tot jeugdoverlast.

• Fenomeen-onderzoeken. Deze onderzoeken richten zich op 
de risicojeugd in de buurt. Centraal staat de vraag welke 
jongeren nu niet worden bereikt, welk gedrag ze vertonen 
en hoe ze wel kunnen worden bereikt. Ook bewoners 
bevragen we actief. Hoe kijken zij aan tegen de jeugd in 
hun buurt, ervaren zij overlast van deze jeugd en zo ja, 
welke overlast? 

• Ontwikkeling buurtprogramma. Samen met jongeren, 
bewoners en professionals van de verschillende instanties 
stellen we op interactieve wijze omgangsregels op om 
redelijk en prettig samen te leven in de buurt. Voor 
jongeren en bewoners die actief bijdragen aan dit 
programma zijn specifieke vormings- en vaardigheids-
trainingen beschikbaar. 

• Optimalisatie van het proces. Niet alleen de inhoud, ook 
het proces optimaliseren we. We zorgen ervoor dat de 
neuzen van alle samenwerkingspartners dezelfde kant 
opstaan. Strubbelingen signaleren we snel en pakken we 
aan.    

Blowen in portieken, bewoners bedreigen, harde muziek afspelen, gillen en hard optrekken met scooters... Bewoners zijn het 
zat, u kent hun klachten uitentreuren, maar u ervaart ook dat de betrokken professionals en bewoners naar elkaar wijzen 
voor een oplossing. U wilt hier verandering in brengen; start daarom met het programma ‘De betrokken buurt’. Want de 
aanpak van jeugdoverlast vraagt om samenwerking tussen bewoners, jeugd én professionals. Open communicatie, helderheid 
en vertrouwen zijn kernwoorden en belangrijke uitgangspunten in een aanpak. Maar ook een goede balans tussen sociale 
preventie en repressief of handhavend optreden is nodig.  

Neem contact op met Nicole Langeveld, CCV-adviseur, 
telefoonnummer: 06 103 203 72,  
e-mail: nicole.langeveld@hetccv.nl

OOK EEN PROGRAMMA ‘DE BETROKKEN BUURT’ STARTEN? 

Waarom meedoen?
‘De Betrokken Buurt’ past uitstekend binnen het program-
matisch werken. U kunt het zien als een verbindingsprogramma 
tussen de andere programma’s in uw gemeente. Het helpt 
de gestelde doelen te halen en zorgt bovendien voor een 
versteviging van de relaties tussen de samenwerkingspartners. 
Dit programma biedt juist mogelijkheden als er in uw 
gemeente al langere tijd sprake is van jeugdoverlast. Samen 
met uw ketenpartners wilt u dit gericht aanpakken met 
concrete oplossingen, voor de korte én de lange termijn. Samen 
met u zoeken we naar de mogelijkheden om dit programma te 
financieren.  

Wie zijn wij?
‘De betrokken buurt’ is een co-productie tussen Noorda en co, 
Bureau Beke en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV). 



In het samenwerkingsverband werken de volgende personen:
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Henk Ferwerda (Bureau Beke) is criminoloog, politie-
onderzoeker en directeur van Bureau Beke. Sinds 1986 
publiceert en adviseert hij op diverse terreinen van de 
criminaliteit, het veiligheidsbeleid en de strafrechtsketen. 
Onderzoeken waarbij hij recent betrokken is, liggen onder 
andere op het terrein van jeugdcriminaliteit, problematisch
gedrag van jeugdgroepen, fluïde jeugdnetwerken, orde-
verstoringen en ordeverstoorders en methodiekontwikkeling 
voor de aanpak van criminele families.

Jaap Noorda (Noorda en Co) is als onderzoeker 
gespecialiseerd in preventieve interventies voor risicojeugd 
gericht op hun maatschappelijke integratie. Terugkerende 
thema’s zijn vrijetijdsbegeleiding (jongerenwerk, buurtsport, 
jeugdcultureel aanbod), mentoraat, arbeidstoeleiding en 
aanpak van jeugdoverlast. Zijn passie is toepassing van 
empirische kennis voor de aanpak van maatschappelijke 
jeugdvraagstukken in praktijkexperimenten, effectieve 
methodieken en onderbouwde beleidsstrategieën.

Annelieke van Dijk (Noorda en Co) is pedagoog en 
gespecialiseerd in opvoeding in niet-westerse culturen. 
Zij heeft hiervoor onder andere onderzoek gedaan in 
sloppenwijken in Brazilië. Bij Noorda en Co houdt zij zich 
bezig met jeugdbeleid en lokale jeugdkwesties zoals de 
verhouding tussen jongeren en politie. Daarnaast werkt zij 
bij de Universiteit Utrecht aan onderzoek naar opvoeding in 
contexten van armoede en geweld. Haar onderzoekservaring 
zorgt voor een gedegen onderbouwing in de aanpak.

Sten Meijer (Het CCV) is bestuurskundige en schept graag 
orde in de chaos, zorgt voor structuur en laat neuzen dezelfde 
kant op wijzen. Hij heeft ervaring met lokale samenwerking
binnen het veiligheidsbeleid. Hij werkte nauw samen met 
ambtenaren OOV, wijkagenten, medewerkers van woning-
corporaties en jongerenwerkers, vaak in relatie tot thema’s 
als (jeugd)overlast, veiligheidsbeleving en burgerparticipatie. 
Procesbegeleiding, advies op maat en het verzorgen van 
presentaties en workshops behoren tot zijn kerntaken. 

Nicole Langeveld (Het CCV) heeft als bestuurskundige brede 
kennis van het jeugd- en veiligheidsveld zowel procesmatig 
als inhoudelijk. Met name in de aanpak van risicojongeren 
en problematische jeugdgroepen. Op dit thema heeft 
zij een aantal e-books geschreven. Zij adviseert op maat 
en geeft praktische ondersteuning aan veiligheid- en 
jeugdprofessionals. Ook verzorgt zij presentaties, workshops 
en begeleidt intervisies op het onderwerp jeugdoverlast. Zij 
heeft de afgelopen jaren met resultaat diverse gemeenten op 
dit vlak verder geholpen. 


