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Opdrachten van het LiSS
in het kader van het thema ‘rondhangende jongeren’

 Werken aan positieve

beeldvorming
 Vorming
 Ondersteuning van lokale
besturen

Wat hebben we geleerd ??
 Rondhangen moet kunnen
 Rondhangen heeft te maken met openbare ruimte, vrije tijd en overlast
 Voornaamste doelstelling is

NIET : overlastbestrijding
WEL : contact
Overleg tussen partners
Structurele aanpak versus brandjes blussen
Lange termijn denken
Beleid moet mee zijn
Betrek jongeren
Respecteer elkaars beroepsgeheim
Concrete aanleiding is incident











Jongeren die
rondhangen
Uitgangspunt van het LiSS
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Rondhangen bekijken vanuit

Vrije tijd

Rondhangende
jongeren

Vrije tijd
WAAROM RONDHANGEN ??

 SOCIALE CONTACTEN

 GOEDKOOP

 BEPERKTE CONTROLE

 GEZELLIG

 ZIEN EN GEZIEN WORDEN

 GEMAKKELIJK

 GEZOND

 STOEFEN

 STUKJE VAN VRIJE TIJD

 KIEZEN ER VOOR

RONDHANGEN IS OP MAAT VAN JONGEREN

Openbare ruimte
 Daalt
 Gebruik als doorgang
 Verboden of voorbestemde terreinen
 Aandacht voor speelterreinen




Jongeren vaak de enigen die de openbare ruimte nog
gebruiken
Voor jongeren is openbare ruimte : zien en gezien worden
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Over - Last en jongeren
 Lawaai, vuilnis, drugs, visuele overlast, zich

hinderlijk ophouden, …
 Veiligheids-samenleving
 Media (algemeen en specifiek over jongeren)
 Van kattenkwaad naar misdrijf

 Negatieve beeldvorming over jongeren


database van hangjongeren, camera’s, samenscholingsverboden, GAS, verbod op doelloos
rondhangen, mosquito, roze lamp, …

 Jongeren beseffen zelf niet welk effect ze hebben op

ouderen

“If punishment worked,
there would be few, if any,
alcoholics
or drugaddicts”
problems

4 niveau’s van lokaal beleid

jeugdbeleid

welzijnsbeleid
stuurgroep

Preventief beleid

Repressief beleid
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Essentieel
 Communicatie
Tussen

actoren
Met de jongeren

stuurgroep
veldwerk

Op basis van communicatie acties ondernemen

Doelstellingen van een stuurgroep

 Visie-ontwikkeling
 Gedeelde visie
 Pro-actieve acties/preventief
 Klachtenbespreking
 Gezamenlijk oplossingen zoeken
 Gecoördineerde acties

Belangrijkste !!

veldwerker

 Contacten met de jongeren
 Op basis van vertrouwen
 Vooral als er niks aan de hand is
 Wat leeft er op de straat
 Zorgt niet voor oplossingen (stuurgroep)
 flexibiliteit
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Aan de slag met jongeren
Je kan de wind niet veranderen,
maar je kan wel zelf bepalen hoe de zeilen staan

PRINCIPES VAN EEN GOED BELEID
Lange termijn
Praat met en niet over jongeren
Vindplaatsgericht werken
Interesse in leefwereld – hun visie
Niet vanuit overlastbestrijding
(minimale) inzet van middelen
Stuurgroep

Peer toont
 Dat inzetten op rondhangende jongeren loont:
 Voor

de jongeren
het beleid
 Voor de omgeving
 Voor
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