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Het volledige advies vind je hier.

Advies 43. Tussen flaneren en schofferen
Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren
april - 2008
Wie een poging onderneemt het begrip ‘hangjongeren’ te definiëren, zal constateren dat dit niet
eenvoudig is. Het concept verwijst namelijk naar een zeer diverse categorie jongeren.
In het advies Tussen flaneren en schofferen constateert de Raad dan ook dat het zo fel
bediscussieerde “hangjongerenprobleem” niet eenduidig is. Niet alle hangjongeren zorgen voor
overlast. Soms zijn het zelfs eerder de omwonenden die zich intolerant opstellen of irreële
angstgevoelens ervaren.
De Raad meent dat ervaren overlastproblemen die hangjongeren met zich meebrengen het beste
begrepen kunnen worden door ook interactiepatronen met de omgeving te bestuderen. Conflicten
kunnen immers uit de hand lopen door ongelukkige interacties tussen hangjongeren en hun sociale
en fysieke omgeving. Bijvoorbeeld doordat de jongeren en hun omgeving niet in staat zijn om een
goed gesprek te voeren over conflicterende belangen. Maar ook doordat de samenleving er
onvoldoende in slaagt om jongeren genoeg te laten participeren in de samenleving.
Om escalaties te voorkomen, is het van cruciaal belang dat betrokken partijen gecombineerde
strategieën inzetten. Hiermee bedoelt de RMO ten eerste dat interventies beter werken als ze niet
uitsluitend vergoelijkend of repressief zijn, maar een combinatie vormen van ondersteunende en
correctieve ingrediënten. Ten tweede werken interventies beter als ze zich niet uitsluitend richten op
jongeren, maar ook op hun fysieke en sociale omgeving.
De Raad vangt deze lijn van denken in de volgende vier aanbevelingen:

1. Geef jongeren ruimte om te flaneren én stel grenzen aan onacceptabel gedrag.
2. Toon wellevendheid naar de andere actoren én kom op voor het eigen belang.
3. Zorg dat jongeren participeren én voorkom dat zij in het geheel geen vrijheid hebben.
4. Straf jongeren als zij zich misdragen én geef hen steun.
De kernboodschap van dit advies is dat politici en beleidsmakers zich niet te gemakkelijk moeten
laten leiden door hypes en incidenten rond hangjongeren. In plaats daarvan loont een grondige
analyse ter plekke; van de jongeren en van de interactie met omwonenden en andere betrokkenen.
Op basis daarvan kan men een constructieve aanpak inzetten van correctieve en ondersteunende
interventies; een combinatie van een harde en een softe aanpak. In deze benadering zijn toezicht
houden, grenzen stellen en straffen belangrijke elementen. Dit geldt eveneens voor steun bieden en
ruimte geven aan jongeren, en investeren in de betrokkenheid, participatie en eigen
verantwoordelijkheid van jongeren.
Enkele reacties op radio en televisie:
- NOS Journaal ochtend
- RTL Nieuws ochtend
- Audiofragment NOS
- Audiofragment NOS Minister Rouvoet
- Audiofragment NOS Micha de Winter
- Audiofragment BNR Radio
- RTL Nieuws avond
- Editie NL
Barbara van Wijk schreef een artikel in Jeugd en Co Kennis (nr. 3), een uitgave van het
Nederlands Jeugdinstituut en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Jurriaan Omlo schreef een artikel
in Pedagogiek in Praktijk.
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