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1 Inleiding 

In de vier grote steden van Nederland is jeugdoverlast uitgegroeid tot de belangrijkste 

prioriteit binnen de veiligheidsthema’s (VNG 2009). In deze steden wordt jeugdoverlast 

voornamelijk veroorzaakt door Marokkaans-Nederlandse en/of Antilliaans-Nederlandse 

jongeren (Van Gemert & Fleisher 2002: Boom et. al. 2011). In Amsterdam wordt er vaak 

gerefereerd naar de wijk Slotervaart. Deze wijk kwam na de buurtopstand van 1998 “model te 

staan voor grootstedelijke achterstandsbuurten met omvangrijke integratie- en  

achterstandsproblemen” (De Jong 2007: 66).  

Jeugdoverlast door Marokkaans-Nederlandse jongeren is  in de media flink 

opgeblazen en wordt getypeerd als het ‘Marokkanenprobleem’(Engbersen et. al. 2005: 39). 

Met het ‘Marokkanenprobleem’ wordt bedoeld: hangen (in groepsverband), intimiderend 

gedrag  tonen jegens buurtbewoners en andere personen, vandalisme en soms ook criminele 

activiteiten (De Jong 2007: 55). Andere sociale problemen van de Amsterdamse wijk 

Slotervaart zijn onder andere vergrijzing en vervanging, migratieprocessen en 

cultuurverschillen, (jeugd)werkloosheid, taal- en onderwijs-achterstanden, 

gezinsproblematiek en jeugddelinquentie (De Jong 2007: 61). Tevens kampt de wijk met 

radicalisering van jongeren waarvan Mohammed B. en Samir A. twee bekende voorbeelden 

zijn (De Jong 2007: 73). De meest recente gebeurtenis was een (tweede) buurtopstand in 

oktober 2007
1
.   

 Vanaf het begin tot aan het einde van deze eeuw bleef jeugdoverlast in Amsterdam 

onverminderd de belangrijkste prioriteit binnen de veiligheidsthema’s (VNG 2009: 50). In de 

gemeente Amsterdam werd in 2006 de aanpak van jeugdoverlast tot de belangrijkste prioriteit 

verheven (Programma-akkoord MMA 2006: 5). De roep om Marokkaans-Nederlandse 

jeugdoverlast tot een halt te brengen leidde tot verschillende initiatieven op lokaal niveau 

(OOV 2008: 1). Eén van de belangrijkste initiatieven dat tot stand kwam waren de 

straatcoaches (MinBiZa 2010: 11). 

Straatcoaches zijn in principe particuliere beveiligers, werkzaam in de publieke 

ruimte, met dezelfde etnische/culturele achtergrond als de doelgroep (i.e. Marokkaanse 

probleemjongeren). Verder hebben ze een imposant (fysieke) uitstraling, kennis van het 

straatleven en kunnen ze communiceren met de doelgroep (SAOA Plan van AanpakVA 2007: 

1-2). De straatcoaches spreken  jongeren direct aan op hun gedrag en proberen hun identiteit 

te achterhalen. Aan de hand van de meldingen van de straatcoaches komen gezinsbezoekers in 

                                                 
1
 http://www.nu.nl/algemeen/1274804/bilal-b-leed-aan-schizofrenie.html  
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actie die de ouders van overlastgevende jongeren op de hoogte stellen van de praktijken van 

hun kinderen (SAOA Plan van Aanpak 2007).  Afgaande op gegevens van SAOA, de 

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam, bij wie de straatcoaches in dienst zijn, slagen de 

straatcoaches er in  het aantal problematische jeugdgroepen te doen verminderen. Waren er in 

2005 118 problematische jeugdgroepen, in 2010 waren er  nog 40 van over. Tevens daalde het 

aantal harde kernjongeren van 791 in 2005 naar 576 in 2010 (Veiligheidsrapportage 

Amsterdam 2011: 20-1). 

Sinds de introductie van de straatcoaches in 2006 hebben politici veelvuldig gegrepen 

naar dit nieuwe wondermiddel. De straatcoach is inmiddels geëxporteerd naar verschillende 

gemeenten (Driessen 2009; Smit 2009; Wilshaus 2010; van Marissing 2010). Echter, er rijzen  

ook kritische vragen. In de media verschenen berichten over het (dis)functioneren van de 

straatcoaches en er werden Kamervragen gesteld over de effectiviteit en noodzaak van 

straatcoaches. Vanuit de wetenschappelijke wereld zijn er ook kanttekeningen op te merken. 

Van Steden & Jones (2008) voerden wetenschappelijk onderzoek uit naar de samenwerking 

tussen de straatcoaches en politieagenten en merkten een drietal knelpunten op. De 

Gemeentelijke Ombudsman voerde een onderzoek uit over de straatcoaches naar aanleiding 

van berichtgeving over wangedrag van straatcoaches. Onderzoeksbureau Significant (2012) 

voerde in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek uit naar de straatcoaches. 

Significant (2012) kwam onder andere tot de conclusie dat onbekendheid bij samenwerkende 

partners de effectiviteit van het straatcoachwerk beperken. Als er verder wordt gekeken naar 

samenwerkingsverbanden tussen politie en particuliere beveiligers, valt uit meerdere 

onderzoeken te concluderen dat die niet altijd even goed verlopen (Wakefield 2003: Van 

Steden & Jones 2008; Nalla et. al. 2009).  

Dit roept vragen op over de samenwerking tussen politie en straatcoaches. Welke 

spanningen doen zich voor? Hoe effectief acht de politie het straatcoachwerk? Welke 

samenwerkingsproblemen doen zich (nog steeds) voor? Wat vinden de straatcoaches zelf over 

deze kwesties? Deze vragen kunnen ook gesteld worden aan het stadsdeel. Hoe beoordeelt het 

stadsdeel het functioneren en effectiviteit van de straatcoaches? Welke 

samenwerkingsproblemen doen zich voor? Deze vragen zijn hieronder verder uitgewerkt. 

 

1.1 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag luidt als volgt: hoe functioneren straatcoaches binnen het 

veiligheidsnetwerk van Amsterdam Nieuw-West en hoe verloopt de samenwerking met de 

partners?  
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Theoretische deelvragen: 

1. Wat wordt er bedoeld met het begrip regie en welke voorwaarden worden gesteld voor 

samenwerkingsverbanden in de lokale veiligheidszorg?  

2. Welke bevindingen zijn met betrekking tot het inschakelen van particuliere beveiligers 

in de lokale veiligheidszorg tot dusverre bekend?  

3. Welke rol vervullen straatcoaches en welke bevindingen zijn over deze 

professionals tot dusverre bekend?   

 

 

Empirische deelvragen 

1. Om welke redenen zijn straatcoaches geïntroduceerd en hoe zijn zij organisatorisch 

ingebed?  Wat zijn hun taken en werkwijzen?  

2. Hoe is het veiligheidsnetwerk van Nieuw-West georganiseerd en hoe wordt de inzet 

van SAOA bepaald?  

3. Hoe functioneren straatcoaches in de alledaagse praktijk?  

4. Hoe verloopt de samenwerking tussen politie, stadsdeel en straatcoaches? 

5. Wat is de visie van de politie en het stadsdeel op de effectiviteit van de straatcoaches? 

6. Voldoet het werk van de straatcoaches voldoende aan de democratische maatstaven in 

termen van correct optreden en controleerbaarheid? 

 

De theoretische deelvragen zullen beantwoord worden op basis van wetenschappelijke 

literatuur. De eerste twee empirische deelvragen worden beantwoord aan de hand van een 

documentenanalyse. De resterende vier empirische deelvragen zullen worden beantwoord op 

grond van  het interviewmateriaal.  

 

1.2 Relevantie 

Dit onderzoek is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant
2
. In het algemeen is er 

in de wetenschappelijke literatuur weinig bekend over samenwerking en netwerken in de 

lokale veiligheidszorg. Terpstra en Kouwenhoven (2004: 71) geven aan dat “[o]nderzoek in 

Nederland naar netwerken op het terrein van de veiligheidszorg (...) schaars [is]”. In het 

bijzonder op het gebied van de straatcoaches is onderzoek schaars. In de huidige 

wetenschappelijke literatuur zijn er een handvol onderzoeken bekend over de straatcoaches 

                                                 
2
Bovendien kent dit onderzoek een persoonlijke relevantie aangezien ik tussen 2008-2011 heb gewerkt als 

straatcoach in Nieuw-West (i.e. Slotervaart & Osdorp) en de Baarsjes. 
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(Van Steden & Jones 2008; Twynstra Gudde 2008: van Marissing 2010: Gemeentelijke 

Ombudsman 2011: Significant 2012). Dit onderzoek zal derhalve meer helderheid bieden 

omtrent de straatcoaches. 

Tevens is de maatschappelijke relevantie groot. In de laatste jaren zijn de straatcoaches 

uitgegroeid tot een populair middel in de strijd tegen (etnische) jeugdoverlast. Omdat de 

straatcoaches in het publieke domein werken en hun optreden kritisch wordt gevolgd, is het 

een politiek gevoelig onderwerp. Dit is onder andere op te merken aan de politieke ophef na 

meldingen in de media over het (dis)functioneren van de straatcoaches. Bovendien blijkt uit 

empirisch onderzoek dat er knelpunten zijn in de samenwerking tussen de straatcoaches en 

hun netwerkpartners (Van Steden & Jones 2008). Dit zijn legitieme vragen aangezien de 

straatcoaches een populair beleidsinstrument zijn voor bestuurders (Driessen 2009; Smit 

2009; Wilshaus 2010; van Marissing 2010). Leiden straatcoaches daadwerkelijk tot een 

vermindering van de jeugdoverlast? En hoe verloopt de samenwerking met andere partijen? 

Bovendien heerst er over het algemeen onduidelijkheid bij de burgers over particuliere 

beveiligers en straatcoaches (Van Steden & Roelofs 2009: 163). Een bekend verschijnsel 

omtrent particuliere beveiligers is dat burgers niet weten “who they are and what tasks they 

perform” (Van Steden 2007: 6). Door het werk van  straatcoaches nader te onderzoeken wordt 

er een antwoord gegeven op al deze vragen. Dit onderzoek zal daarbij ook verbeterpunten 

bieden en daarmee een bijdrage leveren aan een effectiever beleid van overlastbestrijding.  

 

 

1.3 Methodologie 

Dit onderzoek hanteert een kwalitatieve onderzoeksmethode. Specifieker: de veiligheidszorg 

in Amsterdam Nieuw-West fungeert als casestudie. De gegevens zullen  op drie manieren 

worden verzameld: via documentanalyse, een observatiedag en kwalitatieve interviews. 

Relevante (beleids)documenten van de gemeente en het stadsdeel zullen dienen om het 

veiligheidsbeleid en -netwerk van Amsterdam Nieuw-West te beschrijven. Met 

semigestructureerde interviews zullen de ervaringen van straatcoaches, stadsdeel en politie-

agenten onderzocht worden. Als laatste wordt er een observatiedag gehouden om de resultaten 

in de juiste context te plaatsen. Met behulp van deze informatie ontstaat beter zicht op het 

functioneren van de straatcoaches en de knelpunten in de samenwerking. Dit is schematisch 

uitgewerkt in figuur 1. 
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Figuur 1: schematische opbouw van dit onderzoek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Leeswijzer 

Dit onderzoek is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: In het volgende hoofdstuk (2) 

worden enkele  relevante onderzoeken over lokale veiligheidsnetwerken en voorwaarden voor 

succesvolle samenwerking tussen publieke en private partijen besproken. Vervolgens worden 

de bevindingen besproken over het inschakelen van de particuliere beveiliging in de lokale 

veiligheidszorg. Het laatste deel behandelt relevante bevindingen over de straatcoaches. Het 

volgende hoofdstuk (3) bespreekt de onderzoeksmethode.  In hoofdstuk (4) en (5) komen  de 

empirische deelvragen aan bod. In hoofdstuk vier wordt besproken welke ontwikkelingen de 

introductie van de straatcoaches verklaren en wordt er specifiek ingegaan op de 

organisatorische verankering van het straatcoachwerk. In het vijfde hoofdstuk wordt het 

interviewmateriaal gepresenteerd en worden de bevindingen geïnterpreteerd. In hoofdstuk (6) 

worden de belangrijke bevindingen opgesomd, volgt  een discussie en wordt antwoord 

gegeven op de onderzoeksvraag.  

Document 

analyse  

1) Interviews: 

 Straatcoaches 

 Politie 

 Stadsdeel 

2) Observatiedag 

Beschrijving: 

functioneren  straatcoaches 

en knelpunten in de 

samenwerking 

Verbeterpunten in de 

samenwerking tussen 

straatcoaches en 

politie en stadsdeel.  
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2 Literatuurverkenning 

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel (2.1) verkent theorie over lokale sturing in 

veiligheid en in het bijzonder over veiligheid en jeugdoverlast. Er wordt uitgelegd wat het 

begrip regie inhoudt  in relatie tot veiligheid. Verder worden de knelpunten in de regie per 

partner uitgelegd. Als laatste worden de voorwaarden om een succesvolle samenwerking te 

realiseren in de lokale veiligheidszorg besproken.  

 Het tweede deel (2.2) verkent literatuur over politie-agenten (wijkagenten) en 

particuliere beveiliging. In dit deel wordt de opkomst van de nieuwe toezichthouders 

uitgelegd. Ook wordt de rol van wijkagenten in lokale veiligheidsnetwerken en de relatie met 

de particuliere beveiliging besproken. Als laatst nog een viertal kritische kanttekeningen. 

 In het derde en laatste deel (2.3) wordt er op abstract niveau uitgelegd wat de 

straatcoaches precies zijn. Er wordt aandacht besteed aan de organisatie, werkwijze, aanpak 

en doel. Tevens worden soortgelijke experimenten in Venlo en Nijmegen besproken.   

 

 

2.1 Lokale sturing van veiligheid 

In de afgelopen vijftien tot twintigjaar was er sprake van een verschuiving van de positie van 

de overheid in vergelijking met andere partijen. Waar eerst de overheid min of meer 

autonoom opereerde is er nu plaats gemaakt voor overleg, consultatie, samenwerking, 

publieke en private partnerships en vormen van zelfregulering (Terpstra en Kouwenhoven 

2004: 33). Bij samenwerkingsverbanden in de lokale veiligheidszorg worden er relaties 

aangegaan met partijen die (deels) politietaken op zich nemen (Van Steden 2010: 12). 

Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn: 

 
neither unquestionably state led, nor is the state exclusively preoccupied with crime fighting 

and reactive law enforcement. Rather, it focuses also on preventative strategies while allowing 

private organizations to occupy an increasingly dominant share in carrying out duties that 

were once the police’s eminent domain (Van Steden 2007: 25-6). 

 

Recent is deze beleidsconsensus doorbroken. Terpstra en Krommendijk (2010: 39) geven aan 

om de “(vermeende) krachteloosheid van horizontale sturing te vermijden, wordt weer 

geroepen om een meer hiërarchische rol van de overheid in de veiligheidszorg.” 

Tegenwoordig wordt er meer gesproken over regie. Hieronder wordt er verder op het concept 

regie ingegaan. 
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2.1.1 Regie in de lokale veiligheidszorg 

Regie is een verwarrend begrip aangezien er veel verschillende betekenissen mee bedoeld kan 

worden. Een bekende definitie komt van Partner + Pröpper. (2004: 13) waarin gemeentelijke 

regie omschreven wordt als: 

 

een bijzondere vorm van sturen en is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en 

handelingen tot een min of meer samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat. 

 

Hiermee wordt aangegeven dat het regievoeren sturing is ten aanzien van het geheel. Pas als 

er afgebakend wordt krijgt het begrip regie betekenis. Met andere woorden, gaat het om één, 

twee of meerdere organisaties? Of om een bepaald sociaal probleem? Ook kan ‘het geheel’ 

verschillen per situatie en de verwachtingen van de regisseur. Draait het bijvoorbeeld bij 

jeugdige overlast om alleen het bestrijden van overlast, of gaat dit verder in de vorm van 

maatschappelijke re-integratie van de jongeren? Regievoeren kan ook gezien worden als een 

activiteit die door meerdere partners uitgevoerd kan worden ten aanzien van hetzelfde 

onderwerp of geheel. Tevens bestaat de mogelijkheid dat meerdere partijen betrokken zijn bij 

de regieactiviteiten (Partner + Pröpper 2004: 14).  

In de praktijk geven bestuurders een ruimere betekenis aan het begrip regie en 

daarmee bedoelen ze vaak  

 

het stimuleren van een actieve opstelling en betrokkenheid van partijen bij de aanpak van 

onveiligheid, het bevorderen van samenwerking en afstemming, en het eventueel beslechten 

van conflicten tussen partijen (Terpstra en Krommendijk 2010: 41). 

 

In de lokale veiligheidszorg vertaalt dit zich naar het ontwikkelen van een visie op de 

problemen en hoe deze aan te pakken. Deelnemende partijen in het veiligheidsnetwerk 

moeten worden overtuigd op basis van de ontwikkelde visie en gemotiveerd worden om daar 

een bijdrage aan te leveren. Zoals aangegeven wordt door Terpstra en Krommendijk (2010: 

41) gaat het bij regie, “naast een inhoudelijke component, om een procesmatige component, 

waaronder het vermogen tot overtuigen, onderhandelen en coachen.” Of regievoering 

succesvol blijkt is afhankelijk aan de verdeling van hulpbronnen (e.g. expertise, informatie, 

financiën, status, bevoegdheden en andere gewaardeerde middelen) en de manier waarop deze 

verdeling beïnvloed wordt door de samenwerking.  
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2.1.2 Voorwaarden voor succesvolle samenwerking 

In dit deel worden de vier categorieën voor succesvolle samenwerking tussen publieke en 

private organisaties in de veiligheidszorg besproken. Deze vier categorieën zijn; 1) 

vertrouwen, 2) regie, 3) democratische verantwoording en 4) burger participatiegroepen. 

Samen leveren deze vier categorieën tien voorwaarden op die elk kort worden besproken.   

 

Vertrouwen 

Vertrouwen tussen publieke en private organisaties is essentieel voor vitale coalities. 

Vertrouwen kan gecultiveerd worden als beide kanten een gemeenschappelijk gevoel van 

urgentie van het probleem hebben. Het doel is om een minimale verstandhouding te creëren 

over ‘wat er gedaan moet worden’ voor alle betrokkene partijen. Dit zal resulteren in een 

vergroot gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid.  

 Samenwerkingen kunnen top-down ingegeven worden of ontstaan uit lokale 

initiatieven (bottom-up). In beide gevallen is de relatie tussen back – en front office 

belangrijk. Professionals op straat zijn degene die het beleid uitvoeren, de zogeheten 

frontlijnwerkers (Lipsky 1980). Door de relatieve autonomie en het flexibel omgaan met 

situaties kunnen ze anders handelen dan dat is voorgeschreven. Dit kan er voor zorgen dat er 

in plaats van organisatorische netwerkbelangen,  individuele belangen voorop gesteld worden. 

Hierbij is het belangrijk om de vertegenwoordigers van organisatorische netwerken te 

steunen. Zo leren ze ook elkaar te vertrouwen: “[b]y working together, organizations in a 

community learn to understand and trust one another, as well as learn whom not to trust” 

(Provan & Milward 2001: 417).  Als gevolg hiervan kan er een gedeelde geschiedenis 

gebouwd worden wat leidt tot meer inter-persoonlijke betrekkingen. Dit stimuleert het 

onderlinge vertrouwen en de informatieoverdracht.  

 

Regie 

De bestuurlijke regie in lokale veiligheidsnetwerken is in handen van de gemeente en politie 

korps. De gemeente bindt de partijen op een politiek-bestuurlijke niveau met een gedeeld doel 

en moet er voor zorgen dan alle participanten daadwerkelijk zorg dragen aan deze ambitie. De 

gemeente speelt een minimale rol en het is de politie dat een uitvoerende regierol inneemt, in 

het bijzonder de wijkagenten of buurtregisseurs. De gemeente blijkt in de praktijk vaak de 

zwakste schakel te zijn. Een bekend knelpunt is het ontbreken van een bestuurlijk draagvlak 

en commitment op uitvoerend niveau. Er ontbreek vaak informatie over de juiste aard en 

aanpak van het lokale veiligheidsprobleem (AEF 2006: 35-7). Een tweede knelpunt heeft te 
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maken met de verkokering van het veiligheidsprobleem. Door onvoldoende afstemming 

tussen de betrokkene instanties ontstaat er wantrouwen en conflicten tussen de partijen. Bij de 

lokale partners kan de indruk  gewekt  worden van “ambtelijke traagheid, besluiteloosheid of 

gebrek aan consistentie” (Terpstra en Krommendijk 2010: 43). Een derde knelpunt heeft te 

maken met dat de gemeentelijke regierol onvoldoende wordt ingevuld door de regisseur. Dit 

word mede veroorzaakt door de te hoge eisen die aan de regierol worden gesteld. Echter, het 

is juist de veiligheidscoördinator die in staat is om te stimuleren en enthousiasmeren (Van 

Steden 2010: 38). Ook zijn de wijkagenten en buurtregisseurs belangrijk in het aanjagen en 

aanvoeren van samenwerkingsverbanden op straat. Zij nemen een gezaghebbende positie in 

en “[d]oor het samenbrengen en met relevante partners delen van informatie trachten zij 

iedereen op één lijn te krijgen (Van Steden 2010: 39). Zij zijn tevens de politiële back-up voor 

de particuliere beveiligers of handhavers op straat. 

 

Democratische verantwoording 

Een frequent aangehaald onderwerp is die van democratische verantwoording.  In het 

bijzonder zijn er vier onderwerpen belangrijk; 1) de vervlechting van organisaties tot hybride 

netwerken, 2) het hoge ‘informele’ karakter van onderlinge samenwerkingen, 3) de moeilijk 

meetbare prestaties van frontlijnwerkers en 4) de ‘spagaat’ waar de overheid zich in bevindt 

(Van Steden 2010: 39).  

Het eerste onderwerp behandeld het gebrek aan transparantie van het  complexe web 

aan publiek en private instanties. Het is onduidelijk hoe deze lijnen lopen en deze netwerken 

oefenen druk uit op belangrijke beginselen als responsiviteit, rechtmatigheid en integriteit. 

Een meer efficiënt en effectieve samenwerking kan leiden tot slagvaardigheid, maar kan ook 

ten koste gaan van een gebalanceerde machtsuitoefening (Bovens et. al. 2001). Het tweede 

onderwerp, informaliteit, hangt samen met het eerste. Informatie wordt formeel overgedragen 

(via notulen), maar de belangrijkste informatiestroom is informeel. Zoals eerder gezegd, is 

samenwerking gebouwd op persoonlijk vertrouwen en wederzijdse overeenkomsten. Dit zorgt 

ervoor dat de meeste informatie informeel rondgaat en als gevolg kan de flexibiliteit en 

toewijding hieronder lijden. Het derde onderwerp gaat over de hardheid van resultaten, in het 

bijzonder die van de frontlijnwerkers. Vanwege de relatieve autonomie is het lastig om te 

bepalen wat zij in de praktijk doen en of het beleid geïmplementeerd wordt zoals dat bedoeld 

was. De output (effectevaluatie) is lastig te bepalen en eveneens geldt dit voor de outcome 

(procesevaluatie). Als laatste heeft de gemeente zichzelf in een spagaat gemanoeuvreerd. De 

gemeente eist een aantal verantwoordingsmechanismen naast regels en wetten, maar eist ook 
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bepaalde financiële voorwaarden of institutionele waarden (e.g. integriteit). De 

afhankelijkheid aan publieke en private partijen betekent dat de gemeente water bij de wijn 

moet doen om het beleid uit te voeren. 

 

Burgerparticipatie 

Burgerparticipatie in veiligheidsnetwerken wordt gezien als een wondermiddel om 

democratische tekorten tegen te gaan. Vrijwillige participanten verhogen de legitimiteit en 

flexibiteit van de lokale veiligheidszorg.  

Scholte (2008) geeft zes verschillende categorieën aan van burgerparticipatiegroepen 

in Nederland. De eerste groep zijn burgers die informatie winnen om de veiligheid in hun 

woon- en werkomgeving te verbeteren, zowel actief als passief. De tweede categorie is die 

van relationele controle, waarvan de Marokkaanse buurtvaders het bekendste voorbeeld is. De 

derde categorie is die van conflict mediatie gericht op burger projecten en de vierde categorie 

richt zich op directe interventie van burgers in democratische besluitvorming. De vijfde 

categorie geeft ‘zelfmanagement’ aan waarin burgers zelf veiligheidsmaatregelen nemen en 

de zesde en laatste maatregel is die van extra juridische burger projecten. De laatste twee 

categorieën bestaan vrijwel niet in Nederland. 

 

 

2.1.3 Knelpunten in de regie  

Er zijn een aantal onderzoeken verschenen die zich richten op de knelpunten in de 

gemeentelijke regie (e.g. Terpstra en Kouwenhoven 2004; Partner + Pröpper 2004; AEF 

2006; Bakker 2009). In de meeste onderzoeken ligt de nadruk op succes- en faalfactoren bij 

het invullen van de gemeentelijke regierol, echter is de aandacht in recente literatuur 

verschoven naar knelpunten in de regierol (AEF 2006: 7). Ook wordt de oorzaak vaak 

gevonden bij de gemeente. Hoewel de onderzoeken verschillende knelpunten vinden, zijn er 

veel factoren op te noemen die zij allen delen. In navolging van Terpstra en Krommendijk 

(2010: 43) behandel ik de vier meest voorkomende knelpunten.  

 Als eerste knelpunt wordt vaak het ontbreken van bestuurlijk draagvlak en 

commitment op uitvoerend niveau genoemd. Er ontbreekt vaak informatie over de juiste aard 

en aanpak van het lokale veiligheidsprobleem. Dit knelpunt wordt verder beïnvloed doordat 

de gemeente vaak niet weet hoe ze hun regierol moeten invullen in verhouding met andere 

lokale partners. 
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 Een tweede knelpunt heeft te maken met de verkokering van het veiligheidsprobleem. 

Dit ontstaat doordat meerdere diensten of afdelingen betrokken zijn bij de aanpak van het 

veiligheidsprobleem. Ook is er onvoldoende afstemming tussen de betrokkene instanties, 

zowel inhoudelijk als bij de werkwijze. Hierdoor ontstaat er wantrouwen en conflicten tussen 

de partijen. Bij de lokale partners kan de indruk gewekt worden van “ambtelijke traagheid, 

besluiteloosheid of gebrek aan consistentie” (Terpstra en Krommendijk 2010: 43). Afdelingen 

of diensten die voor de regie of afstemming moeten zorgen blijken vaak niet in staat te zijn 

om dit af te dwingen. Vaak zijn deze afdelingen of diensten redelijk nieuw, relatief klein of 

zijn ze geïsoleerd van de andere afdelingen. Door deze zwakkere positie in verhouding met de 

andere bestaande afdelingen zijn deze afdelingen of diensten niet in staat om afspraken te 

maken (AEF 2006: 35-7).  

 Een derde knelpunt heeft te maken met dat de gemeentelijke regierol onvoldoende 

wordt ingevuld door de regisseur. In een horizontaal veld waarin de lokale partners allen 

afhankelijk van elkaar zijn moet een regisseur van “gezag genieten en overkomen als 

onpartijdig, deskundig en betrokken” (Terpstra en Krommendijk 2010: 43). Dit wordt mede 

veroorzaakt door de te hoge eisen die aan de regierol worden gesteld. Dit zorgt ervoor dat de 

regisseur in de ogen van de partners van te weinig bevoegdheden, zeggenschap en gezag 

geniet. Volgens de Algemene Rekenkamer (2007: 43-4) bezitten gemeenten over 

onvoldoende bevoegdheden in de regie om lokale partners te dwingen tot afspraken te komen. 

Echter, AEF geven (2006: 20) aan dat uit hun onderzoek gemeenten over het algemeen 

ervaren dat zij over voldoende mogelijkheden bezitten om afspraken te maken. 

 Het vierde en laatste knelpunt behandeld het conflict tussen een bureaucratische 

cultuur en een meer actiegerichte cultuur. In de ogen van de lokale partners in 

veiligheidsnetwerken wordt de gemeente vaak gezien als “traag, bureaucratisch en 

onvoldoende doortastend” (Terpstra en Krommendijk 2010: 44). De lokale partners willen het 

probleem acuut oplossen terwijl bureaucraten zich meer richten op de beleidsprocessen. Dit 

zorgt voor onvrede bij de netwerkpartners.  
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2.2 Particuliere beveiliging als partner in de lokale veiligheidszorg  

Steeds vaker worden zowel publieke als particuliere functionarissen ingezet om toezicht te 

houden en soms ook om handhavend op te treden (Van Steden et. al. 2009). Al deze 

toezichthouders en handhavers werken samen in het lokale veiligheidsnetwerk met de politie 

(Terpstra 2008). Ik spits de aandacht in dit hoofdstuk toe op particuliere beveiligers omdat 

straatcoaches in Amsterdam bij beveiligingsfirma’s in dienst zijn. In dit hoofdstuk wordt er 

eerst (2.2.1) onderzocht hoe de samenwerking tussen particuliere beveiliging en politie 

verloopt. Vervolgens (2.2.2) wordt er een kritische blik geworpen op de particuliere 

beveiliging als samenwerkingspartner in de lokale veiligheidszorg.  

 

2.2.1 Particuliere beveiliging als samenwerkingspartner 

In Nederland is er sprake van een sterke horizontale fragmentatie van de politiefunctie. Dit 

houdt in dat “verschillende partijen naast elkaar delen van de politiefunctie voor hun rekening 

nemen” (Nederlandse Politie Instituut 2005: 51). Elk van deze partijen is berust met de 

uitoefening van controle, (handhavings)toezicht en/of opsporing.  

Door de regierol van de politie valt de particuliere beveiliging, in de rol als (private) 

toezichthouder, onder de verantwoordelijkheid van de politie. Dit houdt in dat de politie 

briefing en debriefing verzorgt en controleert of de afspraken nagekomen zijn (Nederlandse 

Politie Instituut 2005). Uit de literatuur blijkt dat de samenwerking tussen politie en 

particuliere beveiliging enige spanningen en knelpunten kent. Informatie wordt vooral geput 

uit internationale literatuur, omdat het onderzoek naar de lokale veiligheidszorg en met name 

de relatie tussen politie en particuliere beveiliging een onderbelicht onderwerp is (Terpstra & 

Kouwenhoven 2004: 71; Van Steden & Jones 2008). 

 Hieronder wordt er ingegaan op een aantal belangrijke vormen van contact tussen 

politie en particuliere beveiliging: onderlinge relaties, samenwerking en informatie-

uitwisseling. 

 

Onderlinge relaties 

Onderzoeken verhullen dat politieagenten en hun particuliere tegenhangers niet gelijk denken 

over elkanders kwalificatie. De gemiddelde particuliere beveiliger beoordeelt de relatie met 

de politie als redelijk ‘goed’ terwijl de politie op hun beurt hun particuliere collega’s 

beoordelen als ‘bedroevend’ (Nalla et. al. 2009).  

Een ander onderzoek uitgevoerd door Wakefield (2003: 44-6) over de samenwerking 

tussen een team van stadswachten en politieagenten liet zien dat de stadswachten, op 
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wekelijkse basis, informatie leverden over verdachten. De stadswachten verzamelde 

informatie over de zogeheten hot spots en andere bijzonderheden en gaven deze informatie 

door aan de politie. Deze vorm van samenwerking en uitwisseling werd niet gewaardeerd 

door iedereen en leidde tot verzet bij sommige in de politie.  

 Empirisch onderzoek van Van Steden & Jones (2008: 25) naar de relatie tussen 

straatcoaches en politieagenten kwam uit op soortgelijke conclusies. Politieagenten waren niet 

zo blij met de straatcoaches, omdat ze van ‘boven’ waren gedwongen om samen te werken 

met ze. Bovendien beoordelen politieagenten de straatcoaches als ‘onprofessioneel’ en lijden 

ze aan een gebrek aan ‘communicatievaardigheden’ (ibidem). Dientengevolge laten de 

politieagenten de zogeheten niet spoedeisende meldingen van overlast maar mondjesmaat toe. 

Op hun beurt klagen de straatcoaches over de trage reactie tijd van de politie en beschuldigen 

ze de politie ervan om incidenten te laten escaleren (ibidem).   

 

Samenwerking 

Door het verschil in doelen, mentaliteit, instrumenten, vooruitzicht en belangen van zowel de 

politie als de particuliere beveiliging is het de vraag of er harmonie of competitie heerst tussen 

de partners. Om een idee te geven over de verschillende relaties tussen de politie en 

particuliere beveiligen bieden Sarre & Prenzler (2005: 197-8) zeven hypothesen. Deze zeven 

hypothesen worden gezien als ‘ideaaltype’ organisatiemodellen: 

 

- Volgens het eerste model blijft de klassieke onderscheid tussen publieke en private 

toezichthouders en handhavers gehandhaafd. De politie patrouilleert wegen, straten, 

stegen, pleinen en andere publieke ruimten en de particuliere beveiliging opereert 

voornamelijk in winkelcentra, industrieterreinen, amusementsparken etc. 

- Het klassieke onderscheid van inspanning tussen politie en particuliere beveiliging 

blijft in effect. De politie richt zich meer op het bestrijden van criminaliteit en de 

particuliere beveiliging richt zich op preventie.  

- Particuliere beveiliging heeft te maken met dezelfde doelen. Er is sprake van een 

sterke rivaliteit voor het marktaandeel. 

- Particuliere beveiliging en politie werken samen in de maatschappij, echter voert 

politie de leiding. Vanuit deze visie is de particuliere beveiliging een aanvullende 

partner van de politie. 

- In het vijfde model is de publieke en private sector gescheiden, echter werken ze 

samen in tijden van crisis. Samenwerking wordt gerealiseerd wanneer het moet.  
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- Publiek-private organisaties combineren hun sterke punten volgens het zesde model. 

Beide sectoren hebben gedeelde belangen en ontwikkelen symbiotische 

verbintenissen, op tactisch en operationeel vlak, om het maximale uit hun collectieve 

inspanningen te halen.  

- Het zevende en laatste model geeft aan dat samenwerking tussen politie en particuliere 

beveiliging niet mogelijk zou moeten zijn. De reden hiervoor is dat wanneer ze 

samenwerken de verleiding tot corruptie en misbruik van macht groot is.  

 

De praktijk wijst uit dat er niet één bepaalde hypothese geldig is, maar een mix of combinatie 

van twee of meerdere hypothesen (Sarre & Prenzler 2005). 

 

Informatie-uitwisseling 

De uitwisseling en verzameling van informatie kan bereikt worden op verschillende manieren. 

Vaak neemt de politie een operationele regierol in verhouding met toezicht onder de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid. Anders gezegd, de briefing en debriefing van de 

particuliere beveiligers in de rol als publieke toezichthouders wordt uitgevoerd door de politie 

en de politie houdt in de gaten of de partijen, binnen het bereik van hun programma, voldoen 

aan hun overeenkomsten (Nederlandse Politie Instituut 2005: 105). Bovendien, het schrijven 

van een dagelijkse rapport van elke dienst kan de politie informatie leveren dat als bewijs kan 

dienen en/of daarmee kan gekeken worden welke zaken meer aandacht verdienen. Dit is ook 

zo in het geval van de straatcoaches (Van Steden & Jones 2008; Gemeentelijke Ombudsman 

2011). De dagelijkse rapportages van de straatcoaches worden rechtstreeks verzonden naar 

het stadsdeel en politie bureau. Zodoende zijn de politie-agenten dagelijks op de hoogte van 

de activiteiten van de straatcoaches.  

Een ander manier om informatie uit te wisselen is wanneer politie-agenten en 

particuliere beveiligers elkaar ontmoeten gedurende de diensten en dan informatie op een 

informele manier uitwisselen. Dit wordt de zogeheten ‘kantinecultuur’ genoemd (Terpstra 

2008). Als laatste kan de politie een beveiliger oproepen als getuige in een onderzoek 

(Wakefield 2003: 189-190). Deze uitwisseling van politie-informatie komt alleen tot stand 

wanneer een particulier beveiligingsbedrijf voldoet aan bepaalde integriteitsmaatstaven 

(Nederlandse Politie Instituut 2005: 104).  
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2.2.2 Kritische blik op de particuliere beveiliging  

In deze paragraaf wordt er aandacht besteed aan de keerzijde van particuliere beveiliging. In 

het bijzonder aan: 1) overregulatie, 2) horizontale fragmentatie van de politiefunctie, 3) 

verwarring bij de burger en 4) (in)effectiviteit van toezichthouders en beveiligers.  

De particuliere beveiliging wordt begrensd door andere regels dan die gelden voor de 

politie (Nederlandse Politie Instituut 2005: 56). Voor de particuliere beveiliging is het 

belangrijk om aan essentiële democratische waarden te voldoen als gelijke behandeling, 

vrijheid van discriminatie en inbreuken in richtlijnen en wetgeving. Dit komt in gevaar als 

particuliere beveiliging een club of private goed wordt. In dit geval worden sommige mensen 

uitgesloten van veiligheid. Veiligheid komt dan ten goede aan welvarende en mondige 

burgers die meer veiligheid en toezicht eisen. Dit geldt ook voor komt ook voor welvarende 

homogene groepen in de samenleving (Boutellier 2005). Het is dan taak aan de overheid deze 

exclusieve status tegen te gaan. Er zijn een aantal regulatiemechanismen om de particuliere 

beveiliging te reguleren, zoals staatsregulatie, zelfregulatie, strafrechtelijk -, civielrechtelijk -, 

administratieve -, contract- en marktregulatie (Stenning 2000). Hoewel deze 

regulatiemechanismen redelijk effectief zijn zorgt het complexe en diverse karakter van de 

beveiligingsbranche dat het nog steeds moeilijk blijft te reguleren en te monitoren (Van 

Steden & Hubers 2006).  

Een tweede punt van zorg is de horizontale fragmentatie van de politiefunctie en dat 

heeft geleid tot problemen in de coördinatie en afstemming. Doordat vele partijen 

samenwerken is het onduidelijk wie welke taak op zich neemt en vaak ontbreekt er ook aan 

een strakke regie vanuit de gemeente. De gemeente is in de meeste gevallen niet in staat om 

een voortrekkersrol in te nemen en dit heeft als gevolg dat partijen hun verantwoordelijkheid 

niet nemen. Een ander consequentie hiervan is dat de taakuitvoering verslechtert, omdat de 

informatie-uitwisseling tussen partijen stokt en daarmee een bijdrage levert aan een 

ineffectieve samenwerking. Voor de samenleving leidt dit tot vergrote onveiligheidsgevoelens 

(Nederlandse Politie Instituut 2005: 104).  

 De grote verscheidenheid aan partijen kan leiden tot een derde spanning en dat is 

verwarring bij de burger. De vele partijen die naast elkaar en in verschillende rollen met 

elkaar samenwerken kunnen leiden tot verwarring bij de burgers. Hierdoor versterkt de 

onduidelijkheid over “verantwoordelijkheid, sturing, controle en verantwoording (...) naar het 

publiek toe” (Nederlandse Politie Instituut 2005: 56).  Dit heeft vooral gevolgen voor de 

privacy en vrijheid van burgers. De politie mag wel, in tegenstelling tot particuliere 

beveiliging, burgers staande houden, arresteren en eigendommen innemen (bij bepaalde 
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gevallen). Voor de burger is het onduidelijkheid welke functiegroep welke bevoegdheden 

bezit en de beveiliger profiteert bij deze verwarring. Hierdoor staan belangrijke democratische 

waarden als gelijkheid, rechtvaardigheid, privacy en legitieme bescherming op het spel 

(Terpstra 2007: 147-8).   

 De vierde en laatste spanning heeft te maken met de (in)effectiviteit van 

toezichthouders en beveiligers. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat 

toezichthouders vaak niet correct handelen (Terpstra 2007). Dit komt doordat ze niet 

beschikken over de juiste bevoegdheden en gezag. Er wordt wel aangegeven dat de 

toezichthouders een positief effect hebben op de veiligheidsbelevenis van burgers. Van 

Steden et. al. (2009) concluderen dat Amsterdamse burgers beveiligers als ‘neutraal’ ervaren. 

De beveiliger scoort beter op uitstraling en de toezichthouder op hulpvaardig en 

toegankelijkheid. De aanwezigheid van beide functionarissen wordt door burgers als positief 

ervaren. Volgens Van Steden et. al. (2009) leidt dit tot een paradox. Aan de ene kant willen 

burgers meer toezicht op straat en aan de andere kant bestaat er argwaan over de toegevoegde 

waarde van beveiligers. Volgens Terpstra (2007: 145) komt dit doordat burgers liever ‘iets’ 

willen (i.e. toezichthouders of beveiligers) dan ‘niets’ (i.e. geen aanbod op straat).  

 

In de volgende en laatste paragraaf van dit hoofdstuk zullen de straatcoaches van Amsterdam 

worden beschreven. Tevens is er aandacht voor soortgelijke experimenten in andere 

Nederlandse gemeenten.  

 

2.3 Straatcoaches 

De straatcoaches zijn in het leven geroepen om het ‘grijze gebied’ tussen enerzijds, de 

strafrechtelijke aanpak van politie en OM en anderzijds, de preventieve aanpak van 

jongerenwerkers op te vullen. Het bestaande aanbod bleek onvoldoende om Marokkaanse 

jeugdoverlast te verminderen. De straatcoaches slaagden er in om het aantal problematische 

jeugdgroepen en harde kernleden in Amsterdam aanzienlijk te verminderen 

(Veiligheidsrapportage Amsterdam 2010). Na het succes van de straatcoaches volgde snel 

andere gemeenten het Amsterdamse voorbeeld op. In onder andere Utrecht, Leeuwarden, 

Gouda, Nijmegen, Culemborg en Venlo worden straatcoaches momenteel ingezet (Driessen 

2009; Smit 2009; Wilshaus 2010; van Marissing 2010).  

In deze paragraaf ga ik eerst (2.3.1) in op de taken en bevoegdheden van straatcoaches 

en vervolgens (2.3.2) komen de wetenschappelijke bevindingen aan bod. 
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2.3.1 Straatcoaches: de aanpak 

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) is op 1 oktober 2006 opgericht om voor de 

straatcoaches alsmede de gezinsbezoekers te zorgen. SAOA heeft als doel:  

 

het aanspreken van leden van problematische jeugdgroepen op hun overlastgevend gedrag op 

straat en het begeleiden van deze jongens - en hun ouders - bij het nakomen van te maken 

afspraken, die leiden tot een aantoonbare afname van de overlast op straat (Pva 2008: 3).   

 

SAOA’s aanpak richt zich op twee hoofddoelen: 1) het aanspreken op straat van de jongeren 

die overlast veroorzaken en 2) het bezoeken van de ouders van deze jongeren (Twynstra 

Gudde: 6).  Een van de belangrijkste activiteiten zijn jeugdige overlastgevers op straat 

aanspreken op hun gedrag. De straatcoaches moeten ervoor zorgen dat de identiteit van de 

jeugdige lastpakken word achterhaald zodat ze uit de schaduw gehaald kunnen worden. Het 

interventieteam op straat wordt 7 dagen per week ingezet en kan in principe 24 uur per dag 

worden ingezet.  

Straatcoaches worden ingezet aan de hand van reguliere inzet, gerichte inzet of inzet in 

het kader van structurele groepsaanpak (Twynstra Gudde: 6). Om er voor te zorgen dat de 

interventieteams op straat op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen omtrent de 

probleemgroepen vindt er overleg met de politie plaats. Ook is het hiermee mogelijk om de 

interventieteams gericht in te zetten. De straataanpak wordt gecomplementeerd door het 

gezinsaanpak. De gezinsbezoekers zijn eveneens 7 dagen in de week actief en hun inzet vindt 

plaats als reactie op wat de straatcoaches noteren in hun dagrapporten. Ook kan hun inzet 

bepaald worden middels de structurele groepsaanpak. Trefwoorden voor beide 

interventieteams is flexibiliteit, daadkracht en snelheid van de interventie. Een ander 

belangrijke activiteit is het doorverwijzen naar achterliggend aanbod zoals het Netwerk 12+. 

Samen met de partners wordt onderzocht wat per jongere het passend vervolgtraject is.  

 

2.3.2 Straatcoaches kritisch bekeken 

Gudde (2008) heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam een onderzoek naar de 

straatcoaches uitgevoerd, Van Steden & Jones (2008) voerde wetenschappelijk onderzoek uit 

naar de straatcoaches en de Gemeentelijke Ombudsman (2011) voerde onderzoek uit naar 

aanleiding van meldingen vanuit de media en politiek over het (dis)functioneren van de 

straatcoaches.  
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Gudde (2008: 31) geeft aan dat er een gebrek is aan professionaliteit en kwaliteit van 

de straatcoaches. In het bejegenen, taalvaardigheid en sociale omgang komen de straatcoaches 

te kort en trainingen zijn nodig om deze daarbij te vergroten. Een tweede punt dat Gudde 

(ibidem) aangeeft is dat het consolideren van SAOA vooral zit in “het flexibel toe kunnen 

passen van het instrument en het instrument niet uit laten groeien tot een instituut dat 

onderdeel uit gaat maken van allerlei overlegvormen”. Daarbij komt ook dat de inzet van 

SAOA in andere stadsdelen de kwaliteit niet parten moet gaan spelen. Als laatste punt geeft 

Gudde (ibidem) aan dat de afhankelijkheidsrelatie met TSAP (toenmalig leverancier van 

straatcoaches) herzien moet worden. De kwaliteit van het product moet gewaarborgd blijven, 

vooral ook omdat het vaak in de media staat.  

Van Steden & Jones (2008: 24) benadrukken het belang van informatie-uitwisseling 

voor de straatcoaches. Echter, in de praktijk blijkt dat het politieteam Slotervaart niet erg 

welwillend is om dit te doen. Als belangrijkste punt wordt aangegeven dat de straatcoaches 

door verschillende politieagenten als ‘niet erg professioneel’ en ‘weinig communicatief 

vaardig’ worden gezien. Dit heeft als gevolg dat er weinig meldingen worden doorgegeven. 

De straatcoaches op hun beurt klagen dat de politie ‘erg traag’ reageert op de oproepen van de 

straatcoaches. Bovendien vindt de politie dat de straatcoaches door hun agressieve en 

emotionele gedrag incidenten laten verergeren (Van Steden & Jones 2008: 25). Een ander 

knelpunt is dat hulpverlening voor ouders en kinderen traag op gang komt. Gemeentelijke 

jeugd- en veiligheidscoördinatoren kunnen partijen niet ‘op één lijn’ brengen en de partijen 

hebben soms andere belangen (Van Steden & Jones 2008: 25). Ook zorgt de trage handeling 

van hulpverlenende instanties dat er te lang gewacht wordt met actie ondernemen. In 

navolging van Gudde (2008) geven ook Van Steden & Jones (2008) aan dat de 

afhankelijkheidsrelatie met TSAP/Trigion een belangrijke issue is. Democratische controle 

kan gewaarborgd worden door 1) steevast vaststellen en goedkeuren van budgetten voor 

SAOA, 2) marktmechanisme en 3) een klachtenregeling (Van Steden & Jones 2008: 26-7).  

Uit het rapport van de Gemeentelijke Ombudsman (2011) komen een aantal 

belangrijke punten naar voren. De straatcoaches en gezinsbezoekers grijpen in het privéleven 

van de jongens. Voor de straatcoaches kan het gevaar bestaan dat ze uitschieten in preventie, 

waarin normaal gedrag van jongeren al redenen genoeg kunnen zijn voor SAOA en de 

gemeente. Tevens is de inzet van gezinsbezoekers gevoelig, omdat ze het huis van de jongere 

betreden. Tot op heden bestaan er nog geen duidelijke criteria voor huisbezoeken en doordat 

de gezinsbezoekers het gezin thuis overrompelen kan het huisrecht geschonden worden. 

Omdat de straatcoaches en gezinsbezoekers te maken hebben met gevoelige informatie moet 
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er strikter gehandeld worden naar het privacyreglement. Als laatste moeten klachten beter 

verwerkt worden. Het huidige systeem is niet correct gereguleerd om klachten te verwerken 

en om vervolgens passende actie te ondernemen.   

 

Straatcoaches in andere steden 

Ook in andere steden zijn straatcoaches onderzocht. Ook die onderzoeken hebben kritische 

bevindingen voortgebracht. De gemeente Venlo is sinds 2009 overgegaan tot de inzet van 

straatcoaches (Van Marissing 2010). De straatcoaches moeten overlast van Lonsdale-

jongeren, Marokkaanse jongeren, skaters en gothics tegengaan. Naar aanleiding van het 

succes uit Amsterdam was er besloten om twee straatcoaches in te zetten. Het eerste koppel 

faalde echter doordat er geen verbinding was met de jongeren (de twee straatcoaches kwamen 

niet uit de regio en hadden geen ‘feeling’ met de straatjongeren). Daarna was er gekozen om 

ex-jongerenwerkers uit de buurt als straatcoaches in te zetten en dat bleek wel een succes. Uit 

onderzoek is gebleken dat overlast is afgenomen (Van Marissing 2010: 4). De straatcoaches 

worden, in tegenstelling tot in Amsterdam, niet aangestuurd door een wijkagent, maar door 

een gemeentelijke jeugdregisseur. Beide functiegroepen zijn gehuisvestigd, naast andere 

veiligheidspartners als politie en justitie, onder de afdeling Veiligheid en Handhaving en 

Maatschappelijke Ondersteuning. De jeugdregisseur functioneert als een schakel tussen de 

straatcoaches en andere netwerkpartners. De jeugdregisseur voorziet de straatcoaches van 

informatie en legt voor als er een gezinsbezoek gewenst is. De gezinsaanpak is echter niet zo 

volledig ontwikkeld als in Amsterdam.  

Uit onderzoek blijkt dat direct betrokkene tevreden zijn met de straatcoaches (ibidem: 

23). De straataanpak heeft zichtbaar effect gehad op de vermindering van jeugdoverlast en uit 

de gemeente en partners komt de wens naar voren om het aantal straatcoaches uit te breiden. 

Echter, er worden een aantal verbeterpunten aangekaart. Op inhoudelijk gebied ontbreekt er 

inzichtelijk wat de aanpak precies inhoudt. Er is ook geen meetinstrument ontwikkeld om de 

effectiviteit te meten. Verder is er ook niet onderzocht hoe de gemeente Venlo presteert in 

verhouding met andere gemeenten. Op procedurele en organisatorische vlak zijn er ook 

verbeterpunten aangegeven. Het is noodzakelijk om de jeugdregisseur onder te brengen in het 

Veiligheidshuis. Op dit moment is de jeugdregisseur alleen fysiek onder de afdeling 

Veiligheid en Handhaving gebracht, maar niet administratief. Door de jeugdregisseur hier 

onder te brengen wordt de eenduidigheid en transparantie vergroot. Verder is door de groei 

van de gemeente Venlo het huidige aantal straatcoaches ontoereikend. Hierdoor krijgen 

bepaalde probleemgevallen meer aandacht dan andere en vervallen sommige preventieve 
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taken. Het succes van de straatcoaches wordt geleid naar het lokale karakter en ruimte voor 

maatwerk. Echter, de vraag rijst of een uitbreiding dit effect niet zal terugdraaien. Als laatste 

punt van zorg is dat de straatcoaches niet tot een wondermiddel verheven moeten worden als 

het huidige bestel van veiligheidspartijen het niet meer weten. De aanvullende inzet van de 

straatcoaches (boven op de politie of het welzijnswerk) vormt de meerwaarde (Van Marissing 

2010: 60-6). 

 

2.4 Slot 

In deze slotparagraaf worden enkele belangrijke onderwerpen uit dit hoofdstuk samengevat. 

Uit het eerste deel van dit hoofdstuk wordt duidelijk dat de gemeente moeilijk grip krijgt op 

de regievoering. Onder andere de volgende knelpunten doen zich in de regie voor: er is te 

weinig bestuurlijk draagvlak en te weinig commitment op uitvoerend niveau; de lokale 

veiligheidszorg is verkokerd; de gemeentelijke regierol schiet vaak tekort; de gemeente 

opereert doorgaans traag en weinig doortastend.  

Het tweede deel is gericht op de particuliere beveiliging in de lokale veiligheidszorg. 

Hieruit blijkt dat 1) het essentieel is dat democratische waarden als gelijke behandeling niet in 

het geding komen, 2) de horizontale fragmentatie van de politiefunctie zorgt voor 

onduidelijkheid over  wie wat moet doen, 3) de verscheidenheid aan partijen  tot verwarring 

bij de burger leidt en 4) de (in)effectiviteit van beveiligers wordt betwist.  

Uit de derde paragraaf is gebleken dat het werk van straatcoaches gebrekkig is aan 

professionaliteit en kwaliteit. De relatie met de politie loopt niet altijd even goed en er zijn 

geen eenduidige criteria opgesteld om overlast en gezinsbezoeken te bepalen. Tevens is er een 

gebrek aan democratische controle.  

 

2.4.1 Veronderstellingen 

Op grond van sommige bevindingen uit de besproken literatuur kunnen enkele hypothesen en 

veronderstellingen worden verwoord die in het empirische deel van deze thesis verder worden 

onderzocht. Als het gaat om de particuliere beveiliging doen zich een aantal  problemen voor. 

Niet al die problemen worden in het onderzoek meegenomen. Op het feit dat er bij burgers 

regelmatig verwarring bestaat over de grote verscheidenheid aan toezichthoudende partijen 

heerst, ga ik niet in. De volgende globale problemen worden wel nader onderzocht:  

 

- Beveiligers voldoen niet altijd aan democratische waarden 
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- De coördinatie en afstemming met de politie laat vaak te wensen over 

- De (in)effectiviteit van beveiligers. 

 

Vooral de samenwerking tussen straatcoaches en de politie roept vragen op. Enkele daarvan 

zijn: 

 

- Politie en straatcoaches hebben soms andere belangen;  

- Mogelijk speelt de afhankelijkheid van straatcoaches van het uitvoerende 

beveiligingsbedrijf een rol.  

- De politie reageert soms traag op de oproepen van straatcoaches. 

- De politie zou ook sceptisch zijn over het functioneren van straatcoaches. Dat heeft te 

maken dat sommige politieagenten de straatcoaches als ‘weinig communicatief 

vaardig’ zien. 

 

Als het gaat om straatcoaches doen zich ook andere problemen voor die meer te maken 

hebben met de manier waarop zij te werk gaan.  

 

- Het veronderstelde gebrek aan professionaliteit van straatcoaches (o.a. het laten 

escaleren van incidenten en het gebrek aan communicatief vermogen)  

- De veronderstelling dat straatcoaches het niet zo nauw nemen met privacy. Wat zijn de 

criteria om bijvoorbeeld  huisbezoeken af te leggen en in te grijpen? Wat gebeurt er 

met privacy gevoelige informatie? Daarbij speelt ook dat er geen klachtenregeling is 

om ongewenst gedrag van de straatcoaches te melden.  

 

Deze veronderstellingen komen  in hoofdstuk vier nader aan bod. In het volgende hoofdstuk 

(3) wordt de onderzoeksmethode besproken. 
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3 Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt er uitgelegd waarom er gekozen is voor de gebruikte methode van 

onderzoek. Eerst (3.1) wordt de keuze voor kwalitatief onderzoek uitgelegd en (3.2) de keuze 

voor Nieuw-West. Vervolgens (3.3) worden de drie verschillende methoden van data 

verzameling uitgelegd in relatie tot de empirische deelvragen. Daarna (3.4) wordt de keuze 

voor de respondenten besproken. In het vijfde paragraaf (3.5) wordt de theorie 

geoperationaliseerd in topics. Deze zijn onderverdeeld in vier categorieën. Vervolgens wordt 

(3.6) de methode van data analyse uitgelegd en (3.7) de geloofwaardigheid en 

betrouwbaarheid van dit onderzoek. Tenslotte (3.8) volgt een conclusie.   

 

3.1 Kwalitatief onderzoek 

Dit onderzoek is in essentie descriptief en exploratief. Het descriptieve gedeelte beschrijft het 

veiligheidsbeleid van Slotervaart en de straatcoaches en het exploratieve gedeelte de 

interviews met het stadsdeel, politie en straatcoaches. Logischerwijs is een kwalitatieve 

onderzoeksmethode nodig om dit onderzoek uit te voeren.  

De exacte type onderzoeksmethode volgt vaak uit het doel van het onderzoek (Yin 

2009). Dit kan bepaald worden door drie manieren. Bij de eerste factor kan er gekeken 

worden naar de onderzoeksvraag. Een onderzoeksvraag dat begint met een ‘hoe’ of ‘waarom’ 

is meestal geschikt voor een case studie onderzoek (Yin 2009: 8). Dat geldt ook voor dit 

onderzoek. Een tweede reden is dat een case studie zich primair richt op de straatcoaches (Yin 

2009: 8). Een derde reden voor een case studie is dat er geen reden is voor controle of 

gedragscontrole (Yin 2009: 8). Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen te 

onderzoeken en een diepte onderzoek is derhalve gewenst. 

 

3.2 Case design: Nieuw-West 

Slotervaart is de eerste wijk die in het oog springt als men praat over straatcoaches, het is 

tenslotte de geboortegrond van de straatcoaches. In 2006 werd er voor het eerst gestart met de 

straatcoaches in de wijk. Tegenwoordig is Slotervaart (samen met Osdorp en Geuzenveld) 

deel uitgaan maken van het gefuseerde deelgemeente Nieuw-West. Naast dat de wijk de 

geboortegrond is van de straatcoaches zijn er andere redenen dat het een uitstekende case 

maakt voor onderzoek. 

Sinds de ‘rellen’ van ’98 staat Slotervaart bekend in het publieke debat om integratie, 

overlast en radicalisme (De Jong 2007). Deze aandacht is sindsdien niet verminderd 

aangezien de sociale problemen zich opstapelen in de wijk. Sociale problemen als vergrijzing, 
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migratie processen, culturele verschillen, (jeugd)werkloosheid, taal en onderwijsachterstand, 

familieproblemen en jeugdcriminaliteit heersen in de wijk (De Jong 2007: 61). Verder staat de 

wijk te boek  als de woonplaats van moslimextremist Mohammed B. en terreurverdachte 

Samir A. De buurtproblemen maken het een tweede interessante reden om onderzoek te 

verrichten.  

Als derde reden  zijn de problematische jeugdgroepen in de wijk. In 2005 

concludeerde de gemeente Amsterdam dat er elf problematisch jeugdgroepen actief zijn in 

Slotervaart, het grootste aantal van alle stadsdelen in Amsterdam Nieuw-West. Van deze elf 

worden er tien gezien als ‘hinderlijk’ en 1 als ‘crimineel’ (OOV 2005: 3). Deze drie redenen 

zorgen ervoor dat Slotervaart een uitstekende case is om onderzoek te verrichten.  

 

3.3 Data verzameling 

Yin (2009: 102) geeft aan dat er zes bronnen van data verzameling zijn voor kwalitatieve case 

studies: 

 

1. Directe observatie 

2. Interviews (open/semi-gestructureerd/structureerd) 

3. Documentatie 

4. Gegevens van archieven 

5. Participerende observatie 

6. Fysieke artefacten 

 

Dit onderzoek maakt gebruik van drie bronnen van data verzameling: observatiedag, 

semigestructureerde interviews en documenten analyse. Het gebruik van drie bronnen zal het 

mogelijk maken om constant de geldigheid van de bevindingen te controleren van zowel 

verschillende als dezelfde bronnen. Dit proces wordt ook wel triangulating genoemd, oftewel 

de convergentie van lijnen van bewijs. Door dit proces zal de geloofwaardigheid van mijn 

bevindingen vergroot worden. Hieronder worden de drie bronnen van data verzameling 

besproken. 

3.3.1 Documentenanalyse 

De documentenanalyse maakt het mogelijk  een beeld van het veiligheidsbeleid van 

Amsterdam Nieuw-West te schetsen. Met documenten worden bedoeld: convenanten, 

samenwerkingsverbanden, archieven, plannen of documenten die op de één of andere manier 
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informatie onthullen over de structuur en werkmethode van het veiligheidsnetwerk van 

Slotervaart. Deze analyse is nodig om een eerste introductie te geven en het heeft  mij 

voorbereid op de interviews. Beleidsdocumenten van het stadsdeel zijn voornamelijk gebruikt 

voor het theoretische gedeelte van dit onderzoek. In het bijzonder wordt het veiligheidsbeleid 

van Amsterdam uiteengezet en de rol van de gemeente, politie en straatcoaches.  

 

3.3.2 Observatie dag 

Om dit onderzoek in perspectief te brengen zal er een observatie dag gehouden worden. Ook 

zal dit de lezers in staat stellen om de dagelijkse activiteiten van de straatcoaches te 

visualiseren. Bovendien zal dit een interessante inkijk bieden op de dagelijkse activiteiten van 

de straatcoaches in hun omgeving en werkmethoden (Yin 2009: 11). Deze observaties zullen 

worden genoteerd gedurende de observatie dag en zal op dezelfde dag op papier geschreven 

worden.  

 

3.3.3 Semigestructureerde interviews  

Een essentieel deel van elke case studie zijn de interviews. Weiss (1994: 1) beargumenteert 

dat interviews veel onthullen over “the work of occupations”, biedt inzicht tot “people’s 

interior experiences” en opent een “window on the past”. Het interviewen van sleutelspelers 

in het veiligheidsnetwerk van Slotervaart zorgt er voor dat het duidelijk wordt hoe de 

straatcoaches functioneren en waar de knelpunten liggen. Door middel van interviews kunnen 

de specifieke  sleutelspelers gevraagd worden wat niet mogelijk zou zijn geweest met andere 

vormen van data verzameling (Babbie 2006: 312). Met semi-gestructureerde interviews zijn 

de onderwerpen vast maar de vragen en mogelijke antwoorden niet (Babbie 2006: 312). In 

deze interviews hoeven de vragen niet op de manier worden gesteld zoals omschreven is in 

het interview. Dit creëert de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen, indien dit leidt tot 

relevante informatie. Over het algemeen zullen er gelijke interviews gehouden worden met 

alle respondenten (Baarda et. al. 2007: 16).  

 

 

3.4 Selectie respondenten 

In dit onderzoek zijn negen interviews gehouden. Er zijn drie buurtregisseurs van Amsterdam 

Nieuw-West geïnterviewd, drie straatcoaches, een procesmanager en gebiedscoördinator van 
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SAOA, en een veiligheidscoördinator van stadsdeel Nieuw-West (gemeente Amsterdam). De 

respondenten zijn hieronder gesommeerd: 

 

Tabel 1: respondenten per functiegroep 

Politie 

(buurtregisseurs) 

Trigion Stadsdeel Nieuw-West SAOA 

Buurtregisseur 1 Straatcoach 1 Veiligheidscoördinator  Procesmanager  

Buurtregisseur 2 Straatcoach 2  Gebiedscoördinator 

Buurtregisseur 3 Straatcoach 3   

Bron: websites van politie Amsterdam-Amstelland, SAOA en Dienst Openbare Orde en Veiligheid 

 

Alle buurtregisseurs zijn werkzaam in Nieuw-West. In Nieuw-West zijn twee bureaus die 

samenwerk(t)en met straatcoaches, bureau Meer en Vaart (Osdorp) en bureau Allebéplein 

(Slotervaart). Verder zijn de procesmanager en gebiedscoördinator van SAOA geïnterviewd. 

Deze personen zijn op de hoogte van alle bezigheden van SAOA, de straatcoaches en het 

veiligheidsnetwerk van Slotervaart. Er zijn drie straatcoaches geïnterviewd. De straatcoach 

moet minimaal een jaar fulltime werkzaam zijn geweest en moet een gedeelte van zijn 

werkzaamheden hebben gefunctioneerd als een teamcaptain. De gemeente voert in lokale 

veiligheidsnetwerken de regie op bestuurlijk niveau. De Dienst Openbare Orde en Veiligheid 

is de departement binnen de gemeente Amsterdam die verantwoordelijk is voor de 

straatcoaches (Gemeentelijke Ombudsman 2011: 11). In het bijzonder is de 

veiligheidscoördinator van stadsdeel Nieuw-West belangrijk.  

 

3.5 Topiclijst 

De empirische deelvragen - zoals verwoord in het eerste hoofdstuk – zijn nader 

geconcretiseerd en uitgewerkt. Daarbij zijnde veronderstellingen die gepresenteerd zijn in 

hoofdstuk 2.4 meegenomen. Deze operationalisatie vormt de input voor de topiclijst voor de 

interviews. In bijlage I is per theoretisch kernbegrip aangegeven hoe deze door een aantal 

indicatoren geoperationaliseerd zijn. 

 

3.6 Data analyse 

Alle interviews zijn opgenomen met behulp van een taperecorder. De interviews zijn op 

dezelfde dag uitgewerkt zodat geen informatie verloren is gegaan. Het gebruik van een 

semigestructureerde interview heeft als voordeel om flexibel met de vragen om te gaan en 

stelt de onderzoeker in staat om additionele specifieke vragen te stellen (Yin 2009).  
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3.7 Validiteit & Betrouwbaarheid  

Case studie onderzoeken worden vaak bekritiseerd door  een gebrek aan methodologische 

rigiditeit en de kans op partijdigheid (Miles & Huberman 1994; Yin 2009). Hieronder worden 

de verschillende vormen van validiteit en betrouwbaarheid besproken en hoe de integriteit van 

dit onderzoek verhoogd kan worden. 

 

Interne validiteit 

Met de eerste manier, interne validiteit, wordt gekeken naar de mogelijkheid of case studie 

onderzoek in staat is om  “generative mechanisms that assist in determining inferences about 

real-life experiences” te lokaliseren (Christie et. al. 2000: 17) en dit kan gerealiseerd worden 

door middel van:  

 

the use of case analysis, cross case analysis, pattern matching, assurance of internal coherence 

of findings, expert peer review, and the development of diagrams, illustration and data 

matrices to demonstrate the internal consistency of the information collected (Christie et. al. 

2000: 17). 

 

Interne validiteit kan dus gegarandeerd worden door methoden als triangulation, peer 

debriefing, en het bediscussiëren van resultaten en conclusies met andere onderzoekers 

(Christie et. al. 2000).  Een ander belangrijk punt is de mogelijkheid van sociale wenselijkheid 

bij het interviewen (Weiss 1994: 147).  Een manier om dit te vermijden is om de interviews te 

anonimiseren. Dit stelt de mogelijkheid voor de respondent om meer openlijk te spreken en 

hun mening vrijer te laten ventileren. Andere manieren voor het verkrijgen van specifieke 

informatie is het doorvragen naar specifieke situaties of incidenten tijdens het interview 

(Weiss 1994: 150). Ook kan de validiteit verhoogd worden door meerdere respondenten te 

interviewen met dezelfde functie. Niettemin zal het in gedachte gehouden moeten worden dat 

informatie verkregen vanuit interviews, met welk onderzoeksmethode dan ook, nooit volledig 

compleet of accuraat kan zijn.  

 

Externe validiteit 

Externe validiteit refereert naar “the scope to which the research findings can be replicated 

beyond the proximate research case studies or generalizability” (Christie et. al 2000: 18). In 

deze context, in plaats van te richten op statistische generalisatie moeten case studie 

onderzoekers volgens Yin (2009: 43) zich richten op analytische generalisatie. Het doel is om 

een specifieke set van resultaten te generaliseren naar een bredere theorie. Dit kan bereikt 
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worden door een multipele case studie methodologie te gebruiken en het vergelijken met 

(soortgelijke) onderzoeken.  

 

Betrouwbaarheid 

Met de derde en laatste manier, geloofwaardigheid, of reliability, wordt onderzocht  “if one 

would find the same answer if the same measurement was repeated” (Babbie 2006: 313). Het 

probleem echter met kwalitatieve data is dat onderzoek:  

 

on the same real life situation can be collected by different researchers, who use differing 

methods, and at different times (…)  and sets may not come together into one conforming 

picture” (Christie et. al. 2000: 19).  

 

Geloofwaardigheid kan gegarandeerd worden door een documentatie spoor (i.e.  het 

vaststellen van een case studie protocol gedurende de data verzameling), het implementeren 

van een interview gids en het creëren van een case studie database (ibidem). 

 

 

3.8 Slot 

Dit onderzoek is descriptief en exploratief van aard. Een kwalitatief onderzoek is 

logischerwijs de meest passende optie. Er is gekozen voor Nieuw-West, omdat de 

straatcoaches daar begonnen zijn in 2006. Tevens staat Slotervaart (deel van Nieuw-West) 

landelijk bekend als het epicentrum van (etnische) jeugdoverlast. Dat maakt het een 

uitstekende case. Er is gekozen voor drie methoden van data verzameling: 1) 

documentenanalyse, 2) observatiedag en 3) semigestructureerde interviews. Aan de hand van 

documentenanalyse is  is vooral de organisatorische inbedding van de straatcoaches 

onderzocht. Verder kan op grond van documenten het veiligheidsbeleid en –netwerk verkend 

worden. Met een observatiedag wordt het onderzoek in context gebracht. Ten derde worden 

met semigestructureerde interviews (waar de topics vast staan, maar vragen niet) van elke 

respondent specifieke informatie verkregen. Er zijnin totaal negen interviews gehouden: drie 

straatcoaches, drie buurtregisseurs, één veiligheidscoördinator, één procesmanager en 

gebiedscoördinator straatcoach. In het laatste deel van dit hoofdstuk zijn de punten van 

validiteit en betrouwbaarheid besproken.  Door middel van triangulation en het vergelijken 

van onderzoeksresultaten  met andere onderzoeken kan de validiteit verhoogd worden. De 

betrouwbaarheid is echter een punt van zorg in kwalitatieve onderzoeken en daar moet 

rekening mee gehouden worden.  
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In het volgende hoofdstuk (4) wordt het veiligheidsbeleid van Amsterdam Nieuw-West 

verkend en de SAOA aanpak beschreven.  
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4 Straatcoaches in Amsterdam: de aanpak 

In dit hoofdstuk wordt er een begin gemaakt met het beantwoorden van de empirische 

deelvragen. In het bijzonder wordt er een antwoord gegeven op de eerste twee empirische 

deelvragen. Aan de hand van een documentanalyse wordt duidelijk welke ontwikkelingen er 

vooraf gingen aan (4.1) de introductie van de straatcoaches, (4.2) hoe de Stichting Aanpak 

Overlast Amsterdam is opgebouwd, (4.3) wat SAOA’s aanpak in de praktijk betekent en (4.4) 

hoe het veiligheidsnetwerk van Slotervaart eruit ziet en welke rol SAOA hierin speelt.  

 

 

4.1 Ontwikkelingen binnen het jeugd- en veiligheidsbeleid  

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen gegeven die hebben geleid tot de introductie van 

de straatcoaches in Amsterdam.  

 

4.1.1 Naar een groepsgerichte aanpak 

Omdat overlast vaak in groepsverband wordt veroorzaakt start de gemeente Amsterdam in 

2004 met de shortlist methodiek (Gem West 2004: 7). In deze methode worden jeugdgroepen 

in drie groepen verdeeld, namelijk, hinderlijk, overlast en crimineel. Hiermee worden de 

verschillende jeugdgroepen in kaart gebracht en worden er per groep passende maatregelen 

aangeboden. De drie jeugdgroepen worden als volgt gecategoriseerd (Ervaringen Gem Adam 

West 2004: 9): 

 

1) Hinderlijke groepen: deze jongeren zijn nog redelijk corrigeerbaar en plegen lichte 

vergrijpen als rondhangen, provoceren, lichte vernielingen en soms lichte gewelds- en 

vermogensdelicten.  

2) Overlastgevende groepen: deze jongeren zijn niet meer wijkgebonden en zijn vaker 

betrokken bij openlijke geweldpleging en lichte mishandeling (en schuwen niet weg 

om wapens te gebruiken).  

3) Criminele groepen:  deze jongeren handelen soms regionaal en landelijk en plegen 

zwaardere misdrijven als drugshandel en zwaardere geweldpleging (ook met diefstal).  

 

De gemeente Amsterdam voerde in 2005 (peiljaar) een onderzoek uit naar het aantal 

jeugdgroepen. Uit de studie kwam naar voren dat er 43 actieve jeugdgroepen zijn in 

Amsterdam-West (OOV 2007: 10). In Slotervaart vertaalt dit zich naar elf jeugdgroepen (het 
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grootste aantal van alle stadsdelen in West). Van deze elf worden er tien gecategoriseerd als 

‘hinderlijk’ en één  als ‘crimineel’ (ibidem: 3). 

 

4.1.2 Het roer om: aanpak op straat en achter de deur  

In het programma-akkoord 2006-2010 van de gemeente Amsterdam wordt veiligheid 

verheven tot prioriteit nummer één (Programma-akkoord ‘Mensen maken Amsterdam’ 2006: 

5). Met heldere uitspraken als “veiligheid is een fundamenteel recht voor elke 

Amsterdammer” geeft de gemeente Amsterdam aan om een nieuwe koers te varen 

(Programma-akkoord ‘Mensen maken Amsterdam’ 2006: 5). De repressieve benadering van 

de politie en justitie enerzijds en de preventieve benadering van jongerenwerkers anderzijds 

blijken voor de gemeente ontoereikend om jeugdoverlast aan te pakken (Plan van Aanpak 

Straatcoaches 2007: 3). De gemeente Amsterdam geeft aan dat dit komt door “zaken als 

capaciteitsgebrek en met werktijden en een werkwijze die niet corresponderen met de 

tijdstippen waarop de overlast zich manifesteert en met het hardnekkige gedrag van de 

jongens in kwestie” (Twynstra Gudde 2008: 3). Om jeugdoverlast in Amsterdam adequaat aan 

te pakken wordt er een nieuw instrument ontwikkeld, wat vigerend zal werken op het huidige 

aanbod op straat. Het nieuwe instrument zal de vorm krijgen van een ambulant 

interventieteam dat flexibel kan worden ingezet op plekken en tijdstippen waar het meest 

nodig is (ibidem). Het doel is om: 

 

problematische jeugdgroepleden en hun ouders aan te spreken op gedrag en te begeleiden door 

middel van interventieteams (gezins- en straatcoaches) om samen te komen tot een afname 

van de overlast op straat (Twynstra Gudde 2008: 1). 

 

Zodoende werd Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) opgericht en werd het nieuwe 

instrument beter bekend als de straatcoaches in werking gesteld. SAOA is opgericht per 1 

oktober 2006 en per 1 november 2006 was SAOA gestart met haar werkzaamheden in 

stadsdeel Slotervaart. De straatcoaches en gezinsbezoekers zijn beleidsmatig ingebed in het 

‘Investeringsplan 2007 – 2010 Bestrijding Jeugdcriminaliteit en Jeugdoverlast Amsterdam’.  

De Dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Amsterdam maakte 

in hun jaarlijkse veiligheidsplan (2006: 8) bekend om het aantal harde kern leden te 

verminderen met 20-30% tegen het einde van 2006. Harde kern leden zijn wetsovertreders 

tussen de leeftijd van 12-25, die systematisch schuldig zijn bevonden aan, soms, zware 

delicten. Crimineel gedrag is een deel van hun levensvisie (ibidem). Het algemene doel is om 
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het aantal jeugdbendes tegen het einde van 2010 met 50% te verminderen in verhouding met 

2005. De ‘Aanpak Harde Kern Jeugd’ begon in 2003 en toentertijd telde de gemeente 

Amsterdam ruim tweeduizend harde kernjongeren. In 2005 was dit teruggelopen naar 

ongeveer zeshonderd harde kern leden in 119 problematische jeugdbendes (OOV 2006: 5).  

Bij overlast is er sprake van een hardnekkige problematiek en dit valt vaak samen met 

intimidatie, bedreiging en jeugdcriminaliteit. De gemeente Amsterdam zet daarom aan om de 

aanpak van jeugdoverlast en –criminaliteit te intensifiëren. Dit gebeurt middels drie 

maatregelen: 1) aanpak harde kern jeugd, 2) aanpak problematische jeugdgroepen (uitbreiding 

SAOA) en 3) starten met de aanpak voorkomen criminele loopbaan Marokkaanse jongeren 

(OOV 2007: 9-10): 

In 2007 gaf de OOV (2007: 8) aan dat hun aanpak van jeugdbendes en hun harde kern 

leden zal worden vervolgd inclusief een uitbreiding van SAOA naar andere stadsdelen. Al 

snel na de start van de straatcoaches in Slotervaart (november 2006), volgden andere 

stadsdelen het voorbeeld op, Osdorp (april 2007), de Baarsjes (augustus 2007), Noord 

(oktober 2007), Zeeburg (oktober 2007), Centrum, Oud-West (2009) en Geuzenveld (2011). 

Recentelijk is ook Amsterdam-Zuid
3
  (september 2010) begonnen met de inzet van 

straatcoaches. Na de gemeentelijke fusie van Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld tot Nieuw-

West is Amsterdam-Zuidoost momenteel het enige stadsdeel zonder SAOA’s straatcoaches  

(gemeente Amsterdam 2011 Kamervragen 2-3).  

In het veiligheidsplan van 2008 geeft de OOV aan dat met SAOA een “succesvol 

middel tegen de jeugdoverlast te zijn gevonden” (OOV 2008: 11). SAOA’s aanpak wordt 

gecontinueerd en uitgebreid naar andere stadsdelen. Er wordt verder ingezet op 

kwaliteitsverbetering en consolidatie van de aanpak. De gemeente blijft in 2009 doorgaan met 

de inzet van straatcoaches en breidt de straatcoaches uit in andere stadsdelen. SAOA’s aanpak 

blijkt in het bijzonder succesvol te zijn geweest in het reduceren van het aantal meldingen van 

jeugdig wangedrag en  - overlast (2009: 8). Uit het rapport van de OOV (2009: 56-60) komt 

naar voren dat de integrale aanpak van de SAOA, het combineren van de straat en thuis 

aanpak, in essentie van vitale belang was geweest om het ‘grijze gebied’ te managen. Met 

behulp van SAOA’s aanpak worden jeugdige relschoppers in Netwerk 12+ van het stadsdeel 

geplaatst en worden ze overgebracht naar school en andere welzijnsinstanties (OOV 2009: 

59).  

                                                 
3
 http://www.eenveiligamsterdam.nl/meer_nieuws/nieuwsbericht/2010/september/straatcoaches_in/  
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Uit het veiligheidsrapport (Veiligheidsrapportage Amsterdam 2010: 10-1) komt naar 

voren dat de dalende trend van harde kernjongeren zich voort zet. Van de 791 harde 

kernjongeren in 2006  zijn er in 2010 nog 576 over (Veiligheidsrapportage Amsterdam 2010: 

10-1).  

 

4.1.3 Voortzetting van beleid: aanpak harde kernjongeren  

Voor de periode 2010-2014 blijft jeugdoverlast een belangrijke prioriteit 

(Veiligheidsrapportage Amsterdam 2011). De Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft in 

vier clusters de belangrijkste beleidsprioriteiten politie weer, waarvan de jeugdaanpak de 

eerste cluster is. In de cluster jeugdaanpak wordt er aandacht besteed om criminele 

jeugdgroepen en geweldsdelicten aan te pakken, onveiligheid op straat terug te dringen, 

criminele samenwerkingsverbanden aan te pakken en de heterdaadkracht te verbeteren 

(Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam 2012-2014: 11). De belangrijkste punten voor 

de aanpak van criminele jeugdgroepen zijn:  

 

i) de aanpak van hinderlijke en overlastgevende groepen wordt doorgezet 

ii) alle criminele jeugdgroepen worden strenger aangepakt door politie en OM 

 

In het programma-akkoord 2010-2014 (Kiezen voor de stad) is de overkoepelende doelstelling 

om de objectieve – en subjectieve veiligheid in Amsterdam te vergroten door het verminderen 

van criminaliteit en overlast (Veiligheidsrapportage Amsterdam 2011). De topprioriteiten in 

het veiligheidsbeleid zijn de aanpak van Top600 harde kernjongeren, mensenhandel en 

prostitutie, georganiseerde criminaliteit en discriminatie/hatecrimes. Het huidige beleid wordt 

voortgezet en de aandacht wordt nu gelegd op Top600 jongeren (Veiligheidsrapportage 

Amsterdam 2011: 19). Het doel is om in 2014 een objectieve index tussen 72 en 76 te 

bereiken nadat het gezakt was tot 76 in 2010 (tegenover 100 in het peiljaar 2003). De 

subjectieve veiligheid moet in 2014 liggen tussen 62 en 55 (62 in 2010). Volgens het rapport 

zet de dalende trend van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen zich voort. Het aantal harde kern 

jongeren daalde van 701 in 2009 naar 576 in 2010. Het aantal jeugdgroepen daalde van 118 in 

2005 naar 40 in 2010. Voor de komende periode tot 2014 worden de huidige uitgangspunten 

gecontinueerd waarvan de belangrijkste de volgende punten zijn (Veiligheidsrapportage 

Amsterdam 2011: 20-1): 
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 Samenwerking ketenpartners in de aanpak van jeugdgroepen in de groepsaanpak 

 De aanpak van jeugdcriminaliteit en –overlast is gezinsgericht 

 Vroegtijdig en snel ingrijpen bij afwijkend gedrag probleemjongere 

 Bij sanctionering staat een combinatie van straf en zorg centraal 

 

Deze uitgangspunten worden aangevuld met nieuwe elementen om een sterke focus op 

‘vroege starters’ en een optimale samenwerking tussen partners te realiseren (ibidem: 21).  

 SOAO is beleidsmatig ingebed in de Taskforce Jeugd en Veiligheid. De doelstellingen 

zijn als volgt (ibidem): 

 

1) Afname van recidive (instroom en doorstroom) in 2014 ten opzichte van de peildatum op 

februari 2010: 

 van 30% naar 20 % bij first offenders 

 van 45% naar 35 % bij lichtcriminelen 

 van 63% naar 50 % bij potentiële jeugdige veelplegers 

 van 90% naar 75 % bij hardekernjongeren. 

2) Afname van 5 % van het aantal geweldsincidenten in het (semi-)publieke domein gepleegd 

door jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 en in de leeftijdscategorie 18 tot en met 

24 jaar. 

3) Afname van het totale aantal jeugdgroepen met 20% ten opzichte van het peiljaar 2010. 

Daarbij wordt in beeld gebracht welke groepen nieuw zijn en welke groepen zijn opgehouden 

te bestaan. 

4) Ombuiging van de opgaande trend in door bewoners ervaren jeugdoverlast (het percentage 

Amsterdammers dat vaak jeugdoverlast ervaart) en daling van het aantal overlastmeldingen 

jeugd’ met 10%. 

 

In het huidige jeugd- en veiligheidsbeleid zijn er drie vernieuwende thema’s geïntroduceerd: 

vroege starters, jeugd en geweld en nieuwe subgroepen. Om criminele carrières zo veel 

mogelijk te verhinderen wordt antisociaal gedrag zo vroeg mogelijk geconstateerd. Deze 

maatregel leidt uiteindelijk tot minder geweldsdelicten. De doelgroepjongeren worden 

gesplitst en geplaatst in één van de drie groepen om ze een passend vervolgtraject aan te 

bieden (Taskforce 2009: 6-7).  

 

4.1.4 Tussentijdse conclusie  

Vanaf het begin van de vorige eeuw is een trend richting groepsaanpak op te merken. 

Jeugdoverlast werd vaak veroorzaakt in groepsverband en leidde tot een nieuwe methodiek 
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om problematische jeugdgroepen te categoriseren: hinderlijk, overlastgevend en crimineel. 

Tevens moest er naast de aanpak op straat ook achter de deur maatregelen genomen worden.  

 Het huidige bestel aan veiligheidspartijen bleek ontoereikend te zijn om de 

jeugdproblematiek adequaat aan te pakken. Het ‘grijze gebied’ tussen enerzijds politie en 

justitie en anderzijds jongerenwerkers moest opgevuld worden. Dat zorgde voor de oprichting 

van de straatcoaches. Samen met de straatcoaches waren de gezinsbezoekers in werking 

gesteld om, naast de aanpak op straat, achter de deur de thuisaanpak te realiseren. 

Straatcoaches richten zich op problematische jeugdgroepen en harde kernjongeren. De 

straatcoachaanpak moest het aantal problematische jeugdgroepen met de helft verminderen 

tegen 2010. Waren er in 2006 nog 119 problematische jeugdgroepen was er in 2010 nog 

veertig daarvan over. Ook het aantal harde kernjongeren daalde van  791 in 2006 naar 579 in 

2010.  

De huidige aanpak wordt voortgezet met een paar wijzigingen. De nadruk ligt nu meer 

op het tegengaan van nieuwe aanwas en het verminderen van het aantal harde kernjongeren 

tot en met 2014. 

 

 

4.2 Stichting Aanpak Overlast Amsterdam 

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) is op 1 oktober 2006 opgericht om te 

voorzien in de straatcoaches alsmede de gezinsbezoekers. SAOA heeft als doel:  

 

het aanspreken van leden van problematische jeugdgroepen op hun overlastgevend gedrag op 

straat en het begeleiden van deze jongens - en hun ouders - bij het nakomen van te maken 

afspraken, die leiden tot een aantoonbare afname van de overlast op straat (Twnystra Gudde 

2008: 3).   

 

 

Het achterliggende gedachte van de aanpak van SAOA is om het ‘grijze gebied’ tussen 

enerzijds politie en anderzijds jongerenwerkers op te vullen. De straatcoaches hebben geen 

bevoegdheden om handhavend op te treden en kunnen daarmee jongeren beter benaderen. 

Bovendien verlenen de straatcoaches geen zorg of hulp en hoeven daarmee geen 

vertrouwensrelatie op te bouwen met de jongeren. De straatcoaches spreken de jongeren op 

straat aan op hun (overlastgevend) gedrag en onderhouden contacten met de jongeren. 

Mochten de straatcoaches overlast constateren dan heeft dit sowieso gevolgen voor de 

jongeren. Eén van die gevolgen is een gezinsbezoek. De gezinsbezoeker komt binnen in het 

huis van de jongere die overlast heeft veroorzaakt. De gezinsbezoeker kan overgaan op een 
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eenmalig of preventief bezoek of op een traject. Bij een eenmalig bezoek geeft de 

gezinsbezoeker een duidelijke signaal af aan de jongere en het gezin. Met het traject wordt 

samen met de jongere en het gezin een intentieverklaring getekend waarin het gezin 

verantwoordelijkheid neemt voor het gedrag van de jongere. Voor een periode van drie 

maanden worden de handelingen van de jongere in de gaten gehouden.  

 

Organisatie 

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De straat- en 

gezinsaanpak worden beide aangestuurd door de procesmanager. De procesmanagers zijn 

berust met de taken voor een goede afstemming met de netwerkpartners en het interne beleid 

binnen SAOA. Tezamen met de directeur vormen de procesmanagers het management team 

(Twnystra Gudde 2008: 6). De procesmanagers werken op tactisch-operationaal niveau en de 

directeur voert overleg met de directie OOV van de gemeente, stadsdeelvoorzitters, 

districtchefs en andere partners op tactisch en strategisch niveau (ibidem).   

Een niveau lager opereert de coördinator. Deze stuurt de teamleider van de 

straatcoaches en de straatcoaches zelf aan. De functie taken van de coördinator zijn het “op 

dagelijkse basis het contact met de belangrijke netwerkpartners zoals de buurtregisseur, de 

projectleider Jeugd, de netwerkcoördinator van het stadsdeel en andere overlegpartners” 

(Twynstra Gudde 2008: 6). Verder leest de coördinator de dagrapportages, neemt hij zitting 

aan de twee wekelijkse overleg momenten met het stadsdeel en politie en onderhoudt hij 

contacten met de teamleiders en straatcoaches. Bij operationele problemen of knelpunten 

fungeert de coördinator als eerste aanspreekpunt voor de netwerkpartners. De straatcoaches 

worden operationeel aangestuurd door de teamleider (in dienst van de particuliere 

beveiligingsbedrijf). Deze draagt er zorg bij dat de straatcoaches hun taken op een correcte en 

professionele manier uitvoeren. De gezinsbezoekers reageren op de rapportages van de 

straatcoaches. Zij brengen binnen 24 uur een huisbezoek aan de overlastgevende jongere. De 

ouders en jongere wordt duidelijk gemaakt dat ze verantwoordelijk zijn voor het 

overlastgevende gedrag van de jongere. Bij een tweede bezoek worden er afspraken gemaakt 

over het gedrag van de jongere middels een intentiecontract die de jongere alsmede de ouders 

ondertekenen (Twynstra Gudde 2008: 5). De coördinator van de gezinsbezoekers voert gelijke 

taken als zijn straatcoach tegenhanger uit. Deze structuur is hieronder in figuur 2 

weergegeven. 
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Figuur 2 Aansturing vanuit SAOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: aangepast vanuit Twynstra Gudde (2008: 7) 

 

Op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten de 

straatcoaches in het bezit zijn van een beveiligingsdiploma. Selectie van straatcoaches vindt 

plaatst op basis van het BMER principe: 

 

B = basics (zoals op tijd komen, representatief voorkomen, materieel in orde),  

M = mindset (de juiste instelling, weten wat wordt verlangd van een straatcoach, weten wat de 

opdracht is),  

E = engagement (actief benaderen van de doelgroep, in staat zijn goed te communiceren, 

zowel met doelgroep als met bewoners en ondernemers),  

R = rapportage (dagelijks een kwalitatieve, inhoudelijke, goede rapportage opmaken, waarin 

de bijzonderheden van de straat staan vermeld) (Gemeente Amsterdam  2011: 6). 

 

SAOA is in 2006 opgericht om de straat en thuis aanpak te realiseren. Het primaire doel is om 

de identiteiten van overlastgevende jongeren  te achterhalen en de ouders van overlastgevende 

jongeren op de hoogte te stellen van hun praktijken op straat. Zodoende wilt SAOA een 

vermindering in het aantal problematische jeugdgroepen en harde kernjongeren realiseren. 

Het doel was om het aantal problematische jeugdgroepen met meer dan vijftig procent te 

verminderen tegen 2010 (peiljaar 2006). Dit was gelukt en het huidige doel is om het huidige 

aantal jeugdgroepen met meer dan twintig procent te verminderen tegen 2014.   
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 SAOA’s organisatie kent een  hiërarchische structuur waar de directeur en 

procesmanagers het bestuur vormen. Die geven leiding aan de straat- en gezinscoördinatoren. 

Ook voert het bestuur overleggen met netwerkpartners zoals het stadsdeel en politie. De 

coördinatoren sturen de straatcoaches en gezinsbezoekers aan. 

  

 

Doel 

Het algemene doel was om in 2010 het aantal problematische jeugdgroepen met tenminste 

50% te verminderen (2006 was het peiljaar). Dit doel werd al bereikt in 2008 (Twynstra 

Gudde 2008: 10). Het doel is nu om in 2014 een afname van 20% van het aantal 

problematische jeugdgroepen ten opzichte van het peiljaar 2010 te realiseren (Gemeentelijke 

Ombudsman 2011: 7). Jeugdoverlast wordt gedefinieerd als: 

 

Overlast is lawaai, drankgebruik, schreeuwen, lallen, hard geluid van brommers, hangen op 

auto’s/in portieken, spugen, vernielen, beschadigen en vervuilen veroorzaakt door de 

doelgroep jongeren. Daarnaast wordt er tussen 22:00 uur en 06:00 uur (voor de nachtrust 

bestemde uren, bepaling in de APV) niet gehangen op de pleinen. Indien dit wel gebeurt, 

wordt de APV gehandhaafd door de politie (Gem Ombudsman 2011: 8). 

 

Sturing en inzet 

De prioriteiten in het jeugdbeleid worden bepaald door de stadsdelen samen met de 

ketenpartners en de centrale stad. Het Dagelijks Bestuur bestaande uit de stadsdeelwethouders 

en stadsdeelvoorzitter vormt samen met het college van B&W het uit te voeren beleid. De 

uitvoering van het jeugdveiligheidsplan wordt verzorgd door de programmacoördinator jeugd- 

en veiligheid van het stadsdeel per politiedistrict. De programmacoördinatoren jeugd- en 

veiligheid bewaken samen met de districtscoördinator jeugd van de politie en de 

zorgcoördinator van de ketenunit de voortgang en de te behalen resultaten. Het stadsdeel voert 

de regie aan samen met politie, justitie en uitvoerende hulporganisaties om een 

gemeenschappelijk beleid te realiseren.  

 Stichting Aanpak Overlast Amsterdam valt onder de bestuurlijke regie bij de 

stadsdelen. In een zeswekelijkse stedelijke werkgroep word samen met de directie OOV de 

kwaliteit van de inzet van de straatcoaches en gezinsbezoekers besproken. De stedelijke 

werkgroep zorgt voor de afstemming en coördinatie van de inzet van SAOA over de 

verschillende stadsdelen (Significant 2012: 45-6). Twee keer per jaar vindt er een inzet 

bepaling plaats en de gemeentelijke werkgroep bepaald op basis van reële feiten van het 
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stadsdeel, politie (meldingen van overlast, locatie van overlast etc.) of en waar SAOA het 

meest nodig is (Gemeente Amsterdam 2011: 1-2). Dit sturingsmodel is hieronder uitgewerkt 

in figuur 3. 

 

Figuur 3: sturingsmodel van straatcoaches en gezinsbezoekers 

 

Bron: aangepast vanuit Significant (2012: 46). 

 

4.2.1 Tussentijdse conclusie 

SAOA is in 2006 opgericht om de straat en thuis aanpak te realiseren. Het primaire doel is om 

de identiteiten van overlastgevende jongeren te achterhalen en de ouders van overlastgevende 

jongeren op de hoogte te stellen van hun praktijken op straat. Zodoende wilt SAOA een 

vermindering in het aantal problematische jeugdgroepen en harde kernjongeren realiseren. 

Het doel was om het aantal problematische jeugdgroepen met meer dan vijftig procent te 

verminderen tegen 2010 (peiljaar 2006). Dit was gelukt en het huidige doel is om het huidige 

aantal jeugdgroepen met meer dan twintig procent te verminderen tegen 2014.   
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 SAOA’s organisatie kent een  hiërarchische structuur waar de directeur en 

procesmanagers het bestuur vormen. Die geven leiding aan de straat- en gezinscoördinatoren. 

Ook voert het bestuur overleggen met netwerkpartners zoals het stadsdeel en politie. De 

coördinatoren sturen de straatcoaches en gezinsbezoekers aan. 

 De individuele stadsdelen bepalen waar,wanneer en hoe de straatcoaches worden 

ingezet. Tweemaal per jaar wordt de inzet van SAOA bepaald. In de tweewekelijkse 

werkgroepen bepaalt het stadsdeel samen met de politie waar de straatcoaches zich op moeten 

richten. De straatcoaches richten zich tegenwoordig voornamelijk op lichte/overlastgevende 

jongeren en groepen.  

 In de volgende paragraaf wordt uiteengezet hoe het werk van de straatcoaches en 

gezinsbezoekers in de praktijk eraan toe gaat.  
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4.3  De straatcoaches: taken en werkwijze 

Hoe ziet de de straatcoachaanpak er in de praktijk uit?  Eerst wordt de straataanpak 

beschreven en vervolgens de gezinsaanpak. 

 

4.3.1 Straataanpak 

In elk stadsdeel zijn de straatcoaches ondergebracht in een basis die ze kunnen gebruiken om 

te pauzeren, rusten of om een sanitaire stop te maken. De straatcoaches zijn uitgerust met een 

portofoon waarmee ze met elkaar en met de meldkamer (van de politie) kunnen 

communiceren. Vanuit de meldkamer is te zien, via GPS, waar de straatcoaches zich 

bevinden. Als er een voorval voordoet dan zijn ze in staat om snel met elkaar te kunnen 

communiceren. De straatcoaches zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform en rijden rond in 

een koppel in een bepaald territorium. Vooraf elke dienst brieft de politie of de 

gebiedscoördinator de straatcoaches over de ontwikkelingen met betrekking tot overlast in de 

wijk. Ook krijgen ze instructies waar ze meer aandacht op moeten richten. De routes worden 

in belangrijke mate bepaald door de hotspots, maar ook door plekken waarvan zij zelf weten 

dat er veel overlast veroorzaakt wordt. Naast jongeren letten de straatcoaches tijdens de 

controle ronde op vormen van fysieke verloedering als een ingeslagen autoruit of straatvuil.  

 Uit het rapport van de Gemeentelijke Ombudsman (2011) komt naar voren dat de 

straatcoaches contact opzoeken met allerlei jongeren: van kinderen die in hun eentje op straat 

spelen tot aan jongeren die zelf overlast ondervinden. De onderzoekers merken hoe makkelijk 

de straatcoach contact kan leggen met de jongeren. Uit het rapport (2011: 11) staat het 

volgende hierover:  

 

Het valt op hoe makkelijk het contact ontstaat en verloopt (...)  Er worden veel grappen 

gemaakt en er wordt onderling nogal eens tegen elkaar opgeboden. Het is de onderzoekers 

duidelijk dat de straatcoaches in de straatcultuur hun mannetje staan. 

 

Naast contact met de jongeren onderhouden de straatcoaches ook contact met de 

leefomgeving van de jongeren. Met name winkeleigenaren of buurtbewoners worden vaak 

aangesproken.  

 

Doelgroep 

De straatcoaches zoeken niet alleen contact op met problematische jeugdgroepen, maar met 

verschillende soorten jongeren. Aanvankelijk lag de focus op jeugdgroepen, maar door de 



45 

 

afname van het aantal actieve jeugdgroepen en de fluïde samenstelling van jeugdgroepen ligt 

de focus nu meer op overlast. Ook blijkt dat het moeilijker is om in contact te komen met 

jeugdgroepen. Door de groepsdynamiek keren ze zich snel tegen de straatcoaches en door de 

interne verhoudingen zijn ze niet zo welwillend om te praten tegen de straatcoaches. SAOA 

geeft aan dat de nadruk altijd lag op jeugdoverlast in plaats van jeugdgroepen ondanks het 

gebruik van de shortlist methode. Omdat overlast gebonden is aan tijd en plaats kan de aard 

en ernst van overlast sterk verschillen. Aard en ernst van overlast is altijd leidend geweest.  

 Er hoeft niet altijd sprake te zijn van overlast als de straatcoaches jongeren 

aanspreken. De straatcoaches vinden het belangrijk om contacten te onderhouden als er ook 

geen overlast is. Er wordt dan gevraagd naar de persoonlijke situatie van de jongeren: zijn ze 

al aan het werk? Studeren ze of sporten ze? Op deze manier bouwen de straatcoaches 

vertrouwen op met de jongens. Dit is echter een langdurige proces, als de jongeren de 

straatcoaches niet kennen duurt het een poosje voordat ze informatie loslaten. Ook zijn er 

jongeren of groepen waarmee het moeilijk is om contact mee te leggen. Soms lopen jongeren 

weg als ze de straatcoaches zien aankomen en niet elke groepslid is bereid om te praten.   

 

Overlast 

Er wordt opgetreden tegen overlast als de straatcoaches dat zelf opmerken tijdens hun ronde 

of als er melding komt vanuit de politie, de zogeheten niet-spoedeisende meldingen (NSA). 

De straatcoaches bezitten geen wettelijke bevoegdheden, maar door de affiniteit met de 

doelgroep kunnen ze overtuigend optreden. Echter, ze hebben weleens te maken met jongeren 

die totaal geen gezag tonen. Mocht de situatie uit de hand lopen dan kunnen ze de politie 

inschakelen. Niettemin word er altijd een aantekening gemaakt van gevallen van overlast. Met 

deze meldingen krijgt de netwerkcoördinator een beeld van wat er zich op straat afspeelt.  

 

4.3.2 Gezinsaanpak 

Aan de hand van meldingen van de straatcoaches komen de gezinsbezoekers in actie. De 

netwerkcoördinator bepaalt uiteindelijk of de gezinsbezoekers in actie komen of niet. 

Vervolgens gaat de gezinsbezoeker onaangekondigd het huis van de jongere langs. Samen 

met de ouders van de jongere tekenen ze een intentieverklaring waarin beide partijen beloven 

om het probleemgedrag te verminderen. Dit is echter geen rechtsgeldig contract, maar 

hiermee wordt aangegeven dat het nu ‘menens’ is. Gedurende een periode (ongeveer drie 

maanden) wordt het gedrag van de jongere in de gaten gehouden en volgen er (onverwachte) 
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controle bezoeken om te inventariseren of er aan de intentieverklaring gehouden wordt (Gem 

Ombuds 2011). 

De gezinsbezoeker maakt gebruik van het aanmeldingsformulier vanuit Netwerk 12+ 

om alle informatie over de jongere in kwestie te verzamelen en te gebruiken bij het 

huisbezoek. Met andere woorden, als een jongere overlast heeft veroorzaakt bij een bioscoop 

en niet aanwezig is op school kan dit meegenomen worden in het gesprek. Alhoewel 

gezinsbezoekers geen zorg verlenen (en ook op weerstand stuiten vanuit de zorg) wordt er 

aangegeven dat het probleemgedrag van de jongere onhoudbaar is. De praktijk wijst uit dat de 

ouders en jongere vaak terughoudend en wantrouwend zijn tegenover het bezoek van de 

gezinsbezoeker. De gezinsbezoekers mogen niet zomaar het huis betreden, maar proberen de 

ouders te overtuigen om hun binnen te laten door te zeggen dat ze via het stadsdeel en SAOA 

zijn gestuurd. Als ze nog steeds niet in het huis worden toegelaten, blijven de gezinsbezoekers 

vasthoudend en gebruiken ze verschillende tactieken zoals door te stellen (gem ombuds 2011: 

17):  

 

- dat het bezoek niet per definitie negatief is, dat het er om gaat vast te stellen wat er aan de 

hand is; 

- dat de jongere geregistreerd staat; 

- dat het stadsdeel weer anderen zal sturen als de gezinsbezoekers onverrichter zake 

terugkeren. 

 

In de meeste gevallen lukt het de gezinsbezoekers om binnen te komen. Als er nog steeds niet 

wordt opengedaan dan stuurt het stadsdeel het gezin een brief om het belang van participatie 

te benadrukken.  

Er wordt overgegaan tot een huisbezoek als een jongere twee keer overlast gepleegd 

heeft. Als er ernstige overlast is geconstateerd gebeurd dit al na één keer. Tevens wordt er 

gekeken naar de aard en locatie van de overlast en of de jongere eerder in aanspraak is 

gekomen met overlast. Het veroorzaken van overlast vormt de aanleiding tot huisbezoeken, 

maar in sommige gevallen wordt er ook overgegaan tot huisbezoeken als er sprake is van 

alcohol- en drugsmisbruik bij jongeren onder de zestien. Als de netwerkcoördinator overgaat 

tot huisbezoek dan worden de volgende punten opgenomen in de aanmelding (Gem Ombuds 

2011: 18):  

 

- persoonsgegevens van de jeugdige; 

- of om een zogenaamd preventief gezinsbezoek of een traject wordt gevraagd; 
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- gezinssamenstelling; 

- persoonsgegevens van de ouders en het gezin; 

- eventuele informatie over hulp- en zorgverlening uit het ISJG of van samenwerkingspartners; 

- de reden van aanmelding; 

- eventuele eerdere contacten met SAOA. 

 

In de aanmeldingsformulieren staat ook een beschrijving van de overlast van de jongere 

vermeld vanuit de rapportages van de straatcoaches. Mocht de aanduiding niet helder of 

duidelijk zijn wordt er aanvullende informatie geleverd vanuit de politie of andere 

netwerkpartijen.  

 Tijdens het gesprek gaan de gezinsbezoekers de punten van het aanmeldingsformulier 

langs. De bedoeling is om uit te leggen waarom de gezinsbezoeker zijn langsgekomen en hun 

zorgen over de situatie te uiten. Zo proberen ze te achterhalen wat de situatie is van het gezin 

en de jongere. De praktijk wijst uit dat de jongeren dikwijls bagatelliserend reageren op de 

overlastmeldingen. De gezinsbezoekers geven aan dat deze aanpak vooral effectief is bij 

meelopers. De harde kernjongeren zijn en blijven moeilijk aanspreekbaar. Bovendien krijgen 

gezinsbezoekers vanuit het gezin vaak zorgvragen te horen. Deze vragen worden 

doorgespeeld naar de netwerkcoördinator en die geeft het door aan de desbetreffende 

zorginstelling. Verder geven alle betrokkene aan dat een netwerkaanpak per jongere het meest 

effectieve uitkomst bied. Er moet, daar waar het moet, preventief en repressief opgetreden 

worden hand in hand met een strakke regie vanuit het stadsdeel.  

 

4.3.3 Tussentijdse conclusie 

De straatcoaches zijn uitgerust met een uniform, fiets en portofoon en zijn actief in koppels in 

een bepaald territorium. Vooraf elke dienst wordt er gebriefd over de hotspots en nieuwe 

meldingen van overlast. Naast overlast letten straatcoaches op andere vormen van fysieke 

verloedering. De straatcoaches kunnen erg eenvoudig contact leggen met allerlei burgers, van 

jong tot oud. Tegenover hangjongeren staan de straatcoaches hun mannetje.   

In de stedelijke werkgroep wordt de afstemming en coördinatie over de stadsdelen 

heen besloten. De inzet van de straatcoach wordt tweemaal per jaar bepaald aan de hand van 

jeugdoverlastmeldingen. Binnen de stadsdelen voeren de individuele stadsdelen zelf de regie.  

In de regie(groep)overleggen worden de resultaten van SAOA overlegt, gemonitord en 

bijgestuurd. In het operationele overleg bespreekt het stadsdeel samen met politie en SAOA 

de week tot week gang van zaken. Vanuit dit sturingsmodel wordt de operationele inzet van 

de straatcoaches bepaald.  
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 Aanvankelijk lag de focus op problematische jeugdgroepen, maar door de veranderde 

samenstelling van jeugdoverlast ligt de focus nu op overlast. De mate van overlast kan erg 

verschillen, maar er wordt altijd gekeken naar de aard en ernst van overlast. De straatcoaches 

spreken jongeren niet alleen aan tijdens overlast, maar ook om contacten te onderhouden. De 

straatcoaches kunnen vrijwel met alle jongeren contacten leggen.  

 Straatcoaches treden op tegen overlast als ze het zelf opmerken of na een NSA 

melding. In de meeste situaties kunnen de straatcoaches door middel van hun straatkennis de 

situatie wel oplossen. Als de situatie uit de hand loopt kunnen de straatcoaches de politie 

inschakelen. 

De gezinsbezoekers komen in actie na meldingen van overlast. Dit gebeurd meestal na 

twee meldingen van overlast of één van ernstige overlast. Onaangekondigd gaan de 

gezinsbezoekers langs het huis van de jongere. Het lukt de gezinsbezoekers in de meeste 

gevallen wel om binnen het huis te komen. Ze proberen de ouders op de hoogte te stellen van 

de activiteiten van hun jongere(n). Samen met de ouders en jongere tekenen ze een 

intentieverklaring waarin de jongere belooft om zijn gedrag te verbeteren.  

Omdat de gezinsbezoekers thuis komen kunnen ze de situatie goed inschatten. Ze 

kunnen onderzoeken of er verdere hulp of zorg nodig is voor de jongere of het gezin. Met 

behulp van het aanmeldformulier vanuit het Netwerk 12+ krijgen de gezinsbezoekers ook 

informatie over de jongere. Zo zijn ze in staat om te onderzoeken of de jongere zich ergens 

anders aan heeft  schuldig gemaakt. De uitkomst van het gesprek van de gezinsbezoekers 

wordt doorgespeeld aan de netwerkcoördinator Netwerk 12+. Die bepaalt vervolgens welke 

vervolgtraject passend is voor de jongere.   
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4.4 Het veiligheidsnetwerk van Amsterdam Nieuw-West 

In dit deel wordt het veiligheidsnetwerk van Amsterdam Nieuw-West beschreven en SAOA’s 

rol hierin. In het bijzonder wordt er ingegaan op (4.4.1) het Jeugd- en Veiligheidbeleid van 

Amsterdam, (4.4.2) netwerken en (4.4.3) overleggen rondom jeugd en veiligheid.    

 

4.4.1 Taskforce Jeugd en Veiligheid 

In de gemeente Amsterdam valt het Jeugd en Veiligheidbeleid onder de regie van de 

burgemeester en de wethouder Jeugd. De burgemeester is verantwoordelijk voor de aanpak 

van harde kern jeugd en wethouder Jeugd voor trajecten voor risicojongeren. Het college van 

B&W wordt geadviseerd door het Bestuurlijk Overleg Jeugd en Veiligheid (BOJV). Dit 

overleg bestaat uit de burgemeester, wethouder Jeugd, hoofdofficier van justitie, korpschef en 

de zeven stadsdeelvoorzitters namens de zeven stadsdelen.  

 De ontwikkeling en implementatie van het jeugd- en veiligheidsbeleid ligt bij de 

Taskforce Jeugd en Veiligheid (TJV). De TJV is een samenwerkingsverband tussen de 

directies Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). In 

dit overleg doen ook de politie, OM, vertegenwoordigers van de stadsdelen en SAOA mee 

(Significant 2012: 44). In het stadsbreed jeugdveiligheidsbeleid is in het kader van de 

groepsaanpak, de inzet van de straatcoaches en gezinsbezoekers van SAOA opgenomen. 

Verder wordt er per stadsdeel apart een jeugdveiligheidsplan ontwikkeld (Significant 2012: 

44). Deze structuur is hieronder weergegeven in figuur 4.  
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Figuur 4: structuur en samenhang van het jeugdbeleid en organisatie binnen de 

gemeente Amsterdam 

 

Bron: aangepast vanuit Significant (2012: 44). 

 

4.4.2 Netwerken rondom jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 

In Nieuw-West zijn er een aantal netwerken en overlegstructuren die integraal samenwerken 

rondom de groepsaanpak. In de groepsaanpak worden problematische groepen in kaart 

gebracht door middel van de shortlist methodiek: hinderlijk, overlastgevend en crimineel 

(hierboven uitgelegd). De aanpak gebeurt grotendeels middels twee netwerken: het 

Veiligheidshuis (voorheen Ketenunit) en Netwerk 12+ (Ketenunit Jaarplan 2012).  

SAOA participeert aan het Netwerk 12+. In Netwerk 12+ wordt er casuïstiek overlegd 

over jeugdige criminelen, maar ook jongeren die geen overtredingen of misdrijven hebben 
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gepleegd (i.e. schoolverzuim of uitval). Het Netwerk 12+ komt voort uit het 

jeugdveiligheidsplan en is opgericht om een betere coördinatie van de jeugdhulpverlening te 

realiseren. Het doel van Netwerk 12+ is om: 

 

tot een samenhangende aanpak van individuele jongeren en gezinnen te komen en te 

vermijden dat diverse instanties ieder op hun eigen manier bij deze jongeren c.q. hun gezinnen 

interveniëren (ibidem). 

 

Zo tracht het netwerk te voorkomen dat probleemjongeren marginaliseren en afglijden naar de 

criminaliteit (Gemeentelijke Ombudsman 2011: 9). Aan het netwerk doen vele uiteenlopende 

partijen mee
4
.  

Het is van essentieel belang dat wanneer SAOA in aanraking komt met 

overlastgevende jongeren die de norm overtreden er afstemming plaats vindt met de 

samenwerkingspartners. Via de straatcoaches en gezinsbezoekers worden jongeren geplaatst 

in het Netwerk 12+, nadat er onderzocht is wat de situatie is van het gezin (zijn ze al in 

behandeling of niet). De gezinsaanpak wordt hierop aangepast en de gezinsaanpak kan dan 

ook een aanvullende rol spelen in het vigerend gezinsaanpak (Twynstra Gudde 2008: 7). Als 

jongeren behoren tot de of hinderlijke of overlastgevende groep neemt het stadsdeel een 

voortrekkersrol in en bij criminele groepen doet de politie en het OM dat.  

 De gerichte aanpak wordt in het plan van aanpak trio bedacht. In het plan van aanpak 

trio overlegt de unitsecretaris van het Veiligheidshuis samen met de netwerkcoördinator 12+ 

en de projectleider Jeugd en Veiligheid. Op casuïstiek wijze wordt samen met alle partners 

per individueel geval besproken welke vervolgaanpak passend is. Vanuit elke netwerkpartner 

wordt informatie geleverd. De netwerkpartners vanuit Netwerk 12+ leveren vooral informatie 

over hinderlijke en overlastgevende jongeren en vanuit de Ketenunit vooral criminele 

jongeren  (Een Veilig Amsterdam 2005; Ketenunit Jaarplan 2012).  

 De groepsaanpak kent zes stappen waarin elke partner een eigen rol heeft. Deze zes 

stappen zijn hieronder uitgewerkt in schema 1.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Zie voor een uitgebreide lijst ‘Evaluatie Straatcoaches’ Gemeentelijke Ombudsman (2011: 9-10). 
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Schema 1: overzicht zesstappenplan groepsaanpak 

Bron: aangepast vanuit Een Veilig Amsterdam ‘aanpak van problematische jeugdgroepen’ (2005: 4). 

 

Het stappenplan gaat als volgt te werk. Eerst worden de problematische jeugdgroepen in kaart 

gebracht door de buurtregisseur en jongerenwerkers. Deze aanmelding gebeurt volgens een 

bepaald criterium (aan de hand van de overtredingen en misdrijven). Vervolgens wordt de 

informatie doorgespeeld naar de netwerkcoördinator 12+. Vervolgens bespreekt de 

netwerkcoördinator 12+ de informatie in het plan van aanpak trio. Vanuit het stadsdeel 

Nieuw-West neemt de respectievelijke projectleider Jeugd deel aan het gesprek. Tevens de 

unitsecretaris van de Ketenunit (Veiligheidshuis) doet mee in het gesprek. Deze 

vertegenwoordigers van elke groep kunnen vervolgens in samenspraak bepalen wat de 

mogelijkheden zijn bij de inzet van de aanpak van jeugdoverlast. Geregeld nemen ook andere 

partners zoals de buurtcoördinator of coördinator jongerenwerk deel aan het gesprek, omdat 

ze in sommige gevallen over specifieke informatie bezitten. In het uitvoeringsoverleg wordt in 

samenspraak met de partners het juiste plan van aanpak besproken. Vervolgens komen de 

projectleider Jeugd en Veiligheid, netwerkcoördinator 12+ en unitsecretaris eenmaal per 

maand bijeen om de afspraken te controleren en het effect van de aanpak te evalueren.  

 

Wat Hoe Wie 

Stap 1: draagvlak en inzet Werkwijze vastleggen in 

beleidskader 

Stadsdelen maken beleidskader 

(subdriehoek stelt vast) 

Stap 2: groepen in kaart brengen Shortlist 

groepscriminaliteit 

Buurtregisseurs/wijkagenten. 

Input van jongerenwerk 

Stap 3: prioriteiten stellen Urgentie afwegen tegen 

beschikbare capaciteit en 

instrumenten 

Stadsdelen, politie en justitie 

Stap 4: plan van aanpak creëren 

 

 

Per groep (en soms per 

groepslid ) plan van 

aanpak opstellen 

Stadsdelen, politie, justitie, 

jeugdzorg met input van 

netwerken Ketenunit en 

netwerk 12+ 

Stap 5: plan van aanpak 

uitvoeren 

 

Afspraken uitvoeren Jongerenwerk, sportbuurtwerk, 

trajectbegeleiders, voogden, 

politie, ambtenaren etc. 

Stap 6: monitoren en evalueren 

aanpak  

Uitvoering afspraken 

controleren/effect aanpak 

evalueren 

Stadsdelen, politie, justitie 
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4.4.3 Overleg 

Zoals hierboven staat vermeld zijn er verschillende partijen die met elkaar samenwerken in de 

strijd tegen jeugdoverlast. Deze partners komen bijeen in verschillende overlegstructuren. Op 

operationeel niveau praten de partners in het wijkoverleg over de leefbaarheid per wijk. 

Hierin worden alle problemen in de wijk besproken. In dit overleg voert de wijkcoördinator 

de regie en alle informatie inzake jeugdoverlast wordt doorgespeeld naar de 

netwerkcoördinator 12+. De netwerkcoördinator 12+ voert de regie over de gehele 

groepsaanpak waarin ook de unitsecretaris Ketenunit en projectleider Jeugd en Veiligheid aan 

deelnemen. In dit overleg wordt het plan van aanpak gecreëerd met betrekking tot de aanpak 

van overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen. 

 In de Ketenunit bespreken de verschillende partners de aanpak van harde 

kernjongeren. In het Netwerk 12+ worden jongeren besproken behorend tot de 

overlastgevende en hinderlijke groepen. Dit gebeurd meestal op basis van hulpverlening. In 

deze overleggen vervult de zorgcoördinator de rol als spilfunctie tussen het Netwerk 12+ en 

Ketenunit. De zorgcoördinator speelt informatie tussen beide overleggen door waardoor er in 

zowel Netwerk 12+ als in de Ketenunit meer informatie ter beschikking is (Ketenunit Jaarplan 

2012).   

 

4.4.4 Tussentijdse conclusie 

Het college van B&W voert de regie aan en wordt geadviseerd door het BOJV. SAOA 

overlegt samen met de directies OOV en DMO, politie, OM en vertegenwoordigers van de 

stadsdelen om het jeugd- en veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Dit wordt op stadsbreed en op 

lokaal niveau ontwikkeld.   

 De straatcoaches spelen een belangrijke rol bij het leveren van (probleem)jongere in 

het Netwerk 12+. Aan de hand van overlastmeldingen van de straatcoaches komen de 

gezinsbezoekers in actie. Die bepalen wat de situatie thuis is van de (probleem)jongere en 

vervolgens wordt er dan gekozen om de (probleem)jongere in het Netwerk 12+ te plaatsen. 

Aan het Netwerk 12+ doet een breed scala aan partijen mee, van stadsdeel, politie tot aan 

welzijnsinstanties. Die bepalen dan een passend vervolgtraject per individueel geval.  

De groepsaanpak voltrekt aan de hand van een zesstappenplan. In dit plan leveren de 

partners elk hun bijdrage om een passend vervolgtraject aan te bieden voor de problematische 

jongeren. In het Netwerk 12+ worden vooral jongeren behorend tot de overlastgevende en 

hinderlijke groepen besproken en in de Ketenunit vooral criminele jongeren.  
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In Nieuw-West vinden er verschillende overleggen plaats met betrekking tot de aanpak 

van jeugdoverlast. Op operationeel niveau vindt er het wijkoverleg plaats waarin de 

leefbaarheidsproblemen per wijk worden besproken. Bij jeugdoverlast wordt informatie 

doorgespeeld naar het Netwerk 12+ waarop een vervolgtraject wordt besproken. Daarnaast 

wordt er in overleg informatie uitgewisseld met de Ketenunit.   

 

4.5 Slotbeschouwing 

Het Amsterdamse veiligheidsbeleid richtte zich vanaf het begin van deze eeuw op het 

aanpakken van jeugdoverlast in groepsverband. Jeugdoverlast werd vaak in groepsverband 

veroorzaakt en het beleid richtte zich op de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze 

werden onderverdeeld in drie groepen, de zogeheten short-list methodiek: hinderlijk, 

overlastgevend en crimineel. Ook werd er naast de straat geopt voor de aanpak achter de deur. 

De ouders moesten op de hoogte worden gesteld van de activiteiten van hun kroost. Het 

huidige bestel aan veiligheidspartijen bleek niet in staat om de jeugdoverlast terug te dringen 

en daarom werd er gekozen voor een nieuw instrument: de straatcoaches. De straatcoaches 

werken in het ‘grijze gebied’ tussen enerzijds politie en justitie en anderzijds 

jongerenwerkers. In vergelijking met de politie bezitten straatcoaches geen wettelijke 

bevoegdheden om overlast te bestraffen  en bieden de straatcoaches geen hulp of zorg. Het 

voornaamste doel van de straatcoaches is om het aantal problematische jeugdgroepen en het 

aantal harde kernleden te doen verminderen. Daarnaast heeft het straatcoachwerk bijeffecten. 

De aanwezigheid van straatcoaches vergroot  bijvoorbeeld het veiligheidsgevoel  en gaat 

andere vormen van fysieke overlast (e.g. straatvuil of ingeslagen autoruiten) tegen. De 

straatcoaches gaan in koppels te werk, in zes van de zeven Amsterdamse stadsdelen, en 

spreken (hang)jongeren direct aan hun op (wan)gedrag. Zoals gezegd bezitten de 

straatcoaches geen wettelijke bevoegdheden om overlastgevend gedrag te bestraffen. Hun 

wapen in de strijd tegen jeugdoverlast is hun fysieke voorkomen en verbale vaardigheden 

(‘straatkennis’). Het doel van de straatcoaches is om de identiteit van de jongens te 

achterhalen, het aanspreken op overlast en het rapporteren van overlastmeldingen. Indien er 

een melding wordt gemaakt van overlast komen de gezinsbezoekers in actie. Deze 

gezinsbezoekers gaan de volgende dag direct op bezoek bij de overlastgevende jongere in 

kwestie. Vervolgens wordt onderzocht welk vervolgtraject passend is.  

De organisatie van het veiligheidsnetwerk van Nieuw-West start op stadsbreed niveau. 

Het college van B&W voert de regie aan en wordt geadviseerd door het Bestuurlijk Overleg 
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Jeugd en Veiligheid. Het jeugd- en veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld door SAOA, directies 

OOV en DMO, politie, OM en vertegenwoordigers van de stadsdelen. De prioriteiten in het 

jeugdbeleid worden bepaald door de stadsdelen samen met de ketenpartners en de centrale 

stad. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de stadsdeelwethouders en 

stadsdeelvoorzitter en zij creëren samen met het college van B&W het uit te voeren beleid.  

Op stadsdeel niveau wordt het jeugdveiligheidsplan uitgevoerd samen met de politie, justitie 

en uitvoerende hulporganisaties. In deze overleggen voert het stadsdeel de regie aan. SAOA 

valt onder de bestuurlijke regie van het stadsdeel. In een zeswekelijkse stedelijke werkgroep 

word samen met de directie OOV de kwaliteit van de inzet van de straatcoaches en 

gezinsbezoekers besproken. De stedelijke werkgroep zorgt voor de afstemming en coördinatie 

van de inzet van SAOA over de verschillende stadsdelen. Tweemaal per jaar vindt er een 

inzetbepaling plaats en aan de hand van reële feiten van het stadsdeel wordt bepaald waar en 

of SAOA het meest nodig is.  

 

In het volgende hoofdstuk worden de resterende vier empirische deelvragen beantwoord. Dit 

gebeurt aan de hand van de bevindingen uit de interviews.  
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5 Interview bevindingen  

In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de resterende vier empirische deelvragen. 

Deze deelvragen worden beantwoord aan de hand van interviews met sleutelspelers per 

functiegroep. Uit dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe alle partijen denken over (5.1) het 

functioneren, (5.2) samenwerking, (5.3) effectiviteit en (5.4) democratische waarden van de 

straatcoaches. Tenslotte worden (5.5) de verbeterpunten per partij gegeven.  

Er zijn in totaal negen interviews gehouden: twee nog werkzame straatcoaches en één 

voormalige straatcoach van Nieuw-West, twee buurtregisseurs van het bureau Allebéplein, 

één buurtregisseur van het bureau Meer en Vaart,  een manager en gebiedscoördinator van 

SAOA en een veiligheidscoördinator van stadsdeel Nieuw-West. Alle belangrijke 

bevindingen zijn hieronder gegroepeerd aan de hand van de vier categorieën: functioneren, 

samenwerking, effectiviteit en democratische waarden.  

Een opvallend feit was dat alle respondenten anoniem geïnterviewd wilden worden 

(met uitzondering van SAOA). De meeste respondenten gaven als reden het (politiek) 

gevoelige karakter van het werk aan.  

 

 

5.1 Functioneren 

De meeste straatcoaches hebben geen ervaring als jongeren of sociaal werker. Ze komen ook 

niet vanuit een pedagogische achtergrond. Naar eigen zeggen waren ze geselecteerd vanwege 

hun affiniteit met de jeugdproblematiek. De geïnterviewde straatcoaches hebben in hun 

directe omgeving te maken met problematische jongeren en wilden zelf een bijdrage leveren 

aan de maatschappij. De geïnterviewde straatcoaches hebben in hun eerste jaar als straatcoach 

de beveiligingsdiploma behaald. Na het behalen van hun beveiligingsdiploma hebben ze met 

succes de straatcoachopleiding afgerond. De geïnterviewde straatcoaches hebben allemaal 

vanaf 2007-2008 gewerkt onder het voormalige bedrijf To Serve and Protect (TSAP) en 

werken tegenwoordig onder het huidige bedrijf Trigion. Door hun jarenlange ervaring zijn de 

geïnterviewde straatcoaches aangesteld als teamcaptain (operationele dag-tot-dag 

leidinggevende).  

 De straatcoaches zijn 7,5 van de 8 uren dat ze werken op straat. Aan het einde van de 

dienst rapporteren ze alle meldingen of bijzonderheden in een geïntegreerd 

administratiesysteem. Deze rapportages worden direct verstuurd naar het desbetreffende 

wijkteam en stadsdeel. Hieronder is naar aanleiding van een observatiedag een dagindeling 

van de straatcoaches beschreven.  
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Tabel 2: dagindeling straatcoaches 

Dienst 16:30-01:00 Nieuw West 

Tijd Activiteit 

16:15-16:30 Aankomst straatcoaches: omkleden, dagelijkse briefing doornemen, 

koppels maken en fietsen klaarzetten 

16:30  De koppels gaan de straat op 

17:00  Briefing politiebureau Meer en Vaart (alleen op donderdag) 

17:45-18:00  Einde briefing, napraten over briefing, belangrijke cases worden 

nabesproken 

18:05  Controle ronde straatcoaches (met name aandacht voor de volgende 

hotspots:Tussen Meer, Belgiëplein, Ecuplein, Gulden Promenade, 

Calandlaan, Joop Worthmanplein, Kasterlee Park en Confuciusplein). 

18:20  Als de straatcoaches tijdens de controle ronde jongeren tegenkomen op 

de hotspots gaan ze het gesprek aan om te achterhalen wie ze zijn. Als 

het bekenden zijn vragen ze hoe het met ze gaat, wat ze aan het doen 

zijn en geven ze aan dat ze geen troep moeten achterlaten. 

18:35  Preventief staan voor de avondwinkel op het Pieter Calandlaan. Hier 

voeren ze een kort gesprek met de eigenaar en vragen eventueel naar 

bijzonderheden. 

19:05  Controle ronde straatcoaches (idem). Geen bijzonderheden. 

19:25  Tijdens de controle ronde letten de straatcoaches ook op andere vormen 

van (fysieke) overlast. Hierbij moet gedacht worden aan kapotte 

lantaarnpalen, straatvuil, ingeslagen autoruiten e.d. 

20:00-:20:30 De straatcoaches gaan per koppel met pauze 

21:00 Controle ronde straatcoaches (idem). Geen bijzonderheden. 

21:45 NSA melding: straatcoaches krijgen melding van scooteroverlast op het 

Ecuplein. De straatcoaches stappen direct op de jongeren en maken ze 

duidelijk dat ze overlast niet tolereren. Door middel van hun 

‘straatwijsheid’ overtuigen ze de jongeren en stemmen ze in om niet 

meer op het Ecuplein te rijden. Buiten het zicht van de jongeren noteren 

de straatcoaches de kentekenplaten en wie de jongeren waren.  

22:05 Preventief staan op het Ecuplein om de rust te bewaken 

22:30 Controle ronde straatcoaches (idem). De straatcoaches zien een groepje 

van vier jongeren voetballen in de buurt van het Belgiëplein. De 

straatcoaches stappen op de jongeren af en geven aan dat dit niet mag, 

vooral niet rond dit tijdstip. Zonder problemen stemmen de jongeren in 

en verlaten het gebied. 

23:10 Preventief staan avondwinkel Pieter Calandlaan. 

23:40 Controle ronde straatcoaches (idem). Geen bijzonderheden. 

00:05 De straatcoaches keren terug naar de basis 

00:30-01:00 Straatcoaches rapporteren alle bijzonderheden/meldingen, ruimen de 

basis op en kleden zich om. Einde dienst. 
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In verband met bezuinigen zijn de straatcoaches niet meer 24 uur per dag 7 dagen in de week 

actief. In Nieuw-West fietsen de straatcoaches niet meer op maandag en dinsdag, op 

woensdag fietsen ze met drie koppels en vanaf donderdag tot zondag met vijf koppels in heel 

Nieuw-West. De straatcoaches worden niet meer in Slotervaart ingezet met uitzondering van 

de district Nieuw-Sloten. Bovendien zijn de straatcoaches ook niet meer vast in een gegeven 

district aanwezig. Tegenwoordig treden de straatcoaches meer ambulant op. Met andere 

woorden daar waar de overlast het hoogst is (aan de hand van het aantal meldingen van 

jeugdoverlast), daar worden de straatcoaches ingezet.  

Door de jaren heen is de doelgroep ook veranderd. Tegenwoordig worden 

straatcoaches vooral ingezet om nieuwe aanwas tegen te gaan. Dit houdt in jongeren tot de 

leeftijd van 17 jaar die nog corrigeerbaar zijn. De meeste van deze jongeren behoren tot de 

lichte/overlastgevende groepen. Volgens de veiligheidscoördinator van Nieuw-West komt dat 

vooral omdat de straatcoaches de benodigde kwalificaties missen om de oudere en moeilijk 

corrigeerbare probleemjongeren aan te spreken.  

Uit de interviews komt naar voren dat de afkomst van overlastgevende jongeren in 

Nieuw-West afhankelijk is van het gebied. In de meeste delen van Osdorp en Slotervaart 

betreft het vooral jongeren van Marokkaanse komaf in combinatie met jongeren van andere 

minderheidsgroepen zoals Turkse, Surinaamse of Antilliaanse jongeren. In Nieuw-Sloten is 

het meer gemixed en zijn er ook groepen jongeren van autochtone afkomst.  

 Alle respondenten geven aan dat de laagdrempelige karakter en straatkennis van de 

straatcoaches ervoor zorgen dat ze makkelijk kunnen communiceren met straatjongeren. 

Verder zijn de respondenten van mening dat de straatcoaches invloed kunnen uiten op 

jongeren. De laagdrempelige karakter kan ook voor nadelige situaties zorgen. De 

buurtregisseurs van Slotervaart geven aan dat de laagdrempelige karakter ook voor een zekere 

afhankelijkheid aan de politie kan creëren, aangezien ze niet over wettelijke bevoegdheden 

bezitten om overlastgevend gedrag te bestraffen. In de ogen van wijkteam Meer en Vaart 

hoeft dit geen nadeel te zijn. De straatcoaches worden gezien als een verlengstuk van de 

politie en ze zouden eigenlijk altijd op back-up van de politie moeten kunnen rekenen. Echter, 

daar zit volgens de gebiedscoördinator van SAOA, Willem Derks, juist de kracht van 

straatcoaches in. Juist omdat ze op eigen kracht jongeren kunnen wijsmaken hoeven ze niet 

telkens de politie in te schakelen. Dit wordt bevestigd door de straatcoaches. Alle 

geïnterviewde straatcoaches geven aan dat mede dankzij hun affiniteit met de 

doelgroepjongeren en praktische straatervaring de straatcoaches invloed kunnen uiten op de 

jongeren. Eén straatcoach legt uit hoe dat er aan toe gaat in de praktijk: 
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Jawel, ik heb goeie contacten met de jongeren opgebouwd, dat komt vooral omdat ik er vaak 

ben. Ze vertellen me van alles…ook gevoelige informatie. In het begin is het oppassen hoe ze 

zijn, je leert ze kennen en hun vertrouwen te winnen. Wij doen dat door veel tijd met ze door 

te brengen, soms met ze te voetballen… vragen of ze hulp nodig hebben met schuld of sport of 

werk. Soms verwijzen we ze door en dat waarderen ze wel. Dat zorgt er ook voor dat ze ons 

meer respecteren. Als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld de jongeren veroorzaken overlast en 

ik zie dat dan verontschuldigen ze zich direct. Ze weten dat ik dan dingen voor ze heb 

geregeld en dan respecteren ze me ook. Dat geeft aan dat we zeker invloed op hen hebben.  

  

De criteria voor overlast wordt vertaald naar de veelvoorkomende definities zoals hangen in 

portieken, blowen in speeltuinen, vandalisme, geluidsoverlast etc. Voor de straatcoaches van 

Nieuw-West begint overlast al bij een groep van 4-5 jongeren aangezien ze automatisch 

geluid produceren door middel van luid praten, muziek op telefoons, troep achterlaten enz. De 

huisbezoeken worden niet zomaar verricht. De gezinsbezoekers komen pas in acties als de 

straatcoaches in hun rapportages meldingen maken van overlast.  

Over het escaleren van incidenten merken de straatcoaches vrij weinig op. De 

straatcoaches kennen de straatcultuur en weten precies wanneer het uit de hand dreigt te lopen 

en wanneer ze moeten ingrijpen. De geïnterviewde straatcoaches geven aan dat er in de 

afgelopen periode (tot twee jaar geleden) geen noemenswaardige incidenten hebben 

voltrokken. De buurtregisseur van Meer en Vaart bevestigt deze constatering. De afgelopen 

tijd hebben de straatcoaches, mede dankzij de kwaliteitsslag, niet meer te maken gehad met 

incidenten. De buurtregisseur legt dit als volgt uit: 

 

Onder To Serve and Protect was het goed. Nadat het was aanbesteed en Trigion kwam in het 

spel vonden we het helemaal niet lopen. De kwaliteit ging achteruit, het waren meer 

beveiligers dan echt straatcoaches. Sindsdien hebben we samen met de stichting en Trigion 

erop gehamerd om streng te selecteren. We moeten mensen hebben die echt straatcoach willen 

zijn. Inmiddels zijn we positief over de straatcoaches die er nu staan en hebben we vrijwel niet 

meer te maken met escalerende incidenten. 

 

5.1.1 Tussentijdse conclusie 

Tegenwoordig worden de straatcoaches gericht en ambulant ingezet. Daar waar de meeste 

overlastmeldingen worden geconstateerd worden de straatcoaches direct ingezet. Een tweede 
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wijziging in de straataanpak is dat de straatcoaches zich richten op nog corrigeerbare jongeren 

tot de leeftijd van zeventien jaar. Over het algemeen zijn de meeste jeugdige overlastgevers 

van Marokkaanse komaf in combinatie met jongeren van andere minderheidsgroepen. In 

Nieuw-Sloten zijn er ook groepen van autochtone komaf.  

De partners geven aan dat het laagdrempelige karakter van het straatcoachwerk het 

succes van de straatcoaches verklaard. Straatcoaches kunnen eenvoudig contact leggen met 

hangjongeren en invloed uitoefenen. Hoewel buurtregisseurs vanuit het wijkteam Allebéplein 

een nadeel hierin zien, aangezien ze niet overlastgevend gedrag kunnen bestraffen, hoeft dit 

volgens het wijkteam Meer en Vaart en SAOA niet zo te zijn. Straatcoaches moeten op eigen 

kracht de hangjongeren overtuigen en daar zit juist hun kracht in.     

De straatcoaches kunnen door hun ervaring de situaties op straat inschatten. Wanneer 

de situatie uit de hand dreigt te lopen schakelen zij de politie in en maken melding van 

overlast. Vervolgens komen de gezinsbezoekers in actie. Zij gaan de opvolgende dag direct 

langs het huis van de overlastgevende jongere om de overlastmelding te bespreken met de 

jongere en ouders.  

 

5.2 Samenwerking met politie en stadsdeel  

Zoals blijkt uit de beleidsdocumenten geven alle partijen aan dat de bestuurlijke regie gevoerd 

wordt op gemeentelijk niveau. De stadsdelen bepalen de inzet van de straatcoaches en samen 

met de politie wordt de operationele regie gevoerd. De politie heeft door haar gespecialiseerde 

informatiepositie sterke invloed op de besluitvorming. Volgens de buurtregisseur van bureau 

Meer en Vaart wordt de inzet echter altijd op basis van samenspraak bepaald. Op de vraag hoe 

groot het aandeel van de politie is in deze overleggen antwoordde de buurtregisseur met dat 

de politie ‘veel invloed’ heeft. Dit komt mede dankzij de gespecialiseerde positie die de 

politie bekleed. De politie is als eerste organisatie op de hoogte van de aantal meldingen van 

jeugdoverlast/criminaliteit e.d. Zij leveren de meeste informatie omdat zij altijd weten wat er 

zich afspeelt in de buurt. Daardoor kan de politie meer invloed dan andere samenwerkende 

partijen uitoefenen in de stedelijke werkgroep SAOA. Uit de interviews met SAOA komt naar 

voren dat de stichting een ondergeschikte rol heeft. De stichting voert de opdrachten uit die 

uit de overleggen voortvloeien.  
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5.2.1 Samenwerking in Nieuw-West 

De samenwerking met politie en stadsdeel is, volgens Mourad Taimounti (procesmanager 

SAOA), vooral in stadsdeel Nieuw-West een problematisch geval. In andere stadsdelen zoals 

Zuid en Centrum verloopt de samenwerking met politie en stadsdeel uitstekend, maar Nieuw-

West blijkt een geval apart. De moeizame relatie met het stadsdeel wordt verklaard door drie 

redenen. De eerste is de gemeentelijke fusie van 2010 (stadsdelen Osdorp, Slotervaart en 

Geuzenveld fuseerde tot Nieuw-West). De drie besturen zijn opgegaan tot één bestuur, echter 

het ambtelijke apparaat is niet mee opgegaan in het proces. Dit heeft als gevolg dat er drie 

veiligheidscoördinatoren actief zijn in Nieuw-West, elk met hun eigen visie. Tevens zorgt de 

gebrekkige afstemming tussen de drie actoren voor verwarring. De veiligheidscoördinator 

Nieuw-West heeft een andere mening als het gaat om de onderlinge afstemming tussen de 

partijen. De veiligheidscoördinator Nieuw-West is van mening dat het stadsdeel een coherente 

aanpak nastreeft en dat dit in de praktijk wel tot uiting komt. Dit staat ook in contrast met de 

bevindingen vanuit het wijkteam Allebéplein (Slotervaart). Twee buurtregisseurs van dit 

wijkteam geven aan dat de gemeente ontbeert aan regievoering om alle neuzen dezelfde kant 

op te krijgen. De buurtregisseurs geven aan dat dit kan komen, omdat jeugdoverlast niet altijd 

van de hoogste prioriteit geniet. Volgens de buurtregisseur van Osdorp is dit echter niet het 

geval. In Osdorp loopt het juist naar wens. De mening van Slotervaart komt ook naar voren 

uit het interview met SAOA. Dhr. Taimounti geeft met een voorbeeld aan hoe de gebrekkige 

regie vanuit het stadsdeel en gebrek aan motivatie bij Allebéplein de jeugdoverlast in de 

Staalmanbuurt is gestegen: 

 

De straatcoaches waren eerst drie jaar actief op het Abraham Staalmanplein (Slotervaart). In 

deze periode daalde de jeugdoverlast en waren er bijna geen jeugdgroepen meer actief. Na een 

aantal gebeurtenissen wilde bureau Allebéplein niet meer samenwerken met SAOA en had 

besloten om de straatcoaches niet meer in te zetten. Als gevolg hiervan is de ‘Staalmangroep’ 

weer actief geworden en inmiddels zijn ze verslechtert van een hinderlijke naar een criminele 

jeugdgroep. Het wijkteam Allebéplein wilde door bepaalde ervaringen niet meer samenwerken 

met de straatcoaches en het stadsdeel gaf hier gehoor aan. Nou, na verloop van tijd zagen de 

jongens van het Staalmanplein dat ook  en inmiddels stijgt de jeugdoverlast weer. 

 

De tweede reden is de overgang van To Serve And Protect (TSAP) naar Trigion in 2009. Alle 

respondenten geven aan dat de overgang voor een terugslag in de kwaliteit had gezorgd. Het 

voormalig uitvoerende bedrijf TSAP legde zich niet neer bij de beslissing van de gemeente 
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om het project aan te besteden en ging in hoger beroep. De onzekerheid dat deze transitie 

meebracht zorgde voor een tijdelijke stillegging van de aanpak en veroorzaakte een terugslag 

in de kwaliteit. De veiligheidscoördinator Nieuw-West geeft aan dat de overgang wel nodig 

was in verband met wetgeving en dergelijke en bekent dat dit als gevolg een terugslag in de 

kwaliteit kende. De buurtregisseurs van Slotervaart vonden de aanbesteding echter niet nodig. 

Ze vonden het onder To Serve and Protect goed gaan en begreep de overgang niet. De 

overgang bracht ook minder fysiek imposante straatcoaches met zich mee, iets wat de 

buurtregisseurs (Slotervaart) liever niet wilden zien. Ook de geïnterviewde buurtregisseur uit 

Osdorp is er over eens dat de overgang van TSAP naar Trigion een hoop problemen met zich 

mee bracht en de kwaliteit kelderde. De buurtregisseur uit Osdorp merkte op dat de verkeerde 

mensen werden gerekruteerd, het waren geen echte straatcoaches met een pedagogische 

instelling, het waren meer beveiligers. Verder vertelt hij dat de afspraken niet werden 

nagekomen, ze deden hun werk niet goed, ze werden te veel vriendjes met de jongeren. Ze 

gingen zich meer met jongeren identificeren dan als straatcoaches. Het fysieke aspect van 

straatcoaches is een veelgehoorde stelling uit de interviews, maar voor de buurtregisseur uit 

Osdorp maakt het niet uit of de straatcoaches fysiek kunnen imponeren: 

 

Het draait meer erom hoe ze optreden. Kunnen de straatcoaches door hun optreden invloed 

uiten op jongeren? Kunnen ze op eigen kracht jongeren ervan overtuigen om geen overlast te 

veroorzaken? Daar draait het om. De fysieke uitstraling helpt in sommige gevallen wel, maar 

over het algemeen is het niet een pré. 

 

De procesmanager van SAOA, dhr. Taimounti, bevestigd dat er problemen waren rondom de 

overgang van TSAP naar Trigion. Echter, zo geeft dhr. Taimounti aan, zijn de meeste 

problemen verholpen en zijn ze ruim tevreden met Trigion.  

De derde oorzaak van de problematische relatie met het stadsdeel en tevens met de 

politie zijn de negatieve ervaringen en publicaties in de media
5
. De meeste respondenten 

geven aan dat dit kwam omdat er geen (strenge) methodiek was ontwikkeld. Als gevolg 

hiervan waren de straatcoaches niet voldoende opgeleid om het werk te verrichten. Het gebrek 

aan kwalitatieve vaardigheden was een bron van ergernis voor het stadsdeel en politie. De 

veiligheidscoördinator Nieuw-West geeft aan dat de twee bovenstaande problemen de 

voornaamste zorgen waren met de straatcoaches. Het gebrek aan relevante opleiding en 

kwalitatieve straatcoaches is een onderwerp waar het stadsdeel stevig op heeft gehamerd. De 

                                                 
5
 Zie Significant (2012: 37) voor een complete lijst aan (negatieve) media berichtgeving omtrent straatcoaches 
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veiligheidscoördinator Nieuw-West geeft aan dat de straatcoaches in het verleden de jongeren 

niet juist benaderden en zich makkelijk uit de tent lieten lokken. Het voornaamste punt van 

kritiek lag aan de manier van communiceren met de doelgroepjongeren. Zo vertelt de 

veiligheidscoördinator Nieuw-West: 

 

Omdat de straatcoaches onvoldoende pedagogisch opgeleid waren ontbeerden ze de 

kwaliteiten om de problemen het hoofd te bieden. Dit zorgde voor conflicten op straat en de 

onvermijdelijke negatieve berichtgevingen in de media.  

 

Dit had ook zijn effect op de belangrijkste partners van de straatcoaches op straat. De 

buurtregisseurs van Slotervaart verloren hun vertrouwen in de methode van SAOA door het 

gebrek aan kwalitatief vaardige straatcoaches. De buurtregisseurs zeggen zelf meerdere malen 

te hebben gezien dat straatcoaches jongeren niet aanspraken terwijl er voor hun neus overlast 

werd gepleegd. De buurtregisseurs uit Slotervaart zagen het ook op videocamera’s hoe 

straatcoaches met hun telefoons aan het spelen waren. Deze ervaringen hebben er mede voor 

gezorgd dat bureau Allebéplein niet meer werkt met de straatcoaches. Voor de buurtregisseur 

uit bureau Meer en Vaart was het gebrek aan kwalitatieve straatcoaches een probleem van 

vroeger. SAOA heeft in de afgelopen twee jaren werk gemaakt om een kwaliteitsslag te 

maken. Dit heeft positief uitgepakt aangezien het stadsdeel verbetering ziet en de relatie 

verbeterd is. Uit het gesprek met dhr. Taimounti (procesmanager SAOA) is dit gelukt omdat 

SAOA samen met het stadsdeel en politie keek naar wat er verbeterd moest worden en voerde 

de aanbevelingen uit.  

 

5.2.2 Betrekkingen met politie 

De betrekkingen met de politie wijkteams zijn erg uiteenlopend. Met het wijkteam August 

Allebéplein (Slotervaart) zijn de betrekkingen beëindigd en met het wijkteam Meer en Vaart 

(Osdorp) worden de straatcoaches nog volop ingezet. Opmerkelijk genoeg heeft het wijkteam 

Slotervaart (waar de straatcoaches in 2006 begonnen zijn) besloten om een punt te zetten 

achter de inzet van de straatcoaches en doet ook niet mee in overleggen. Volgens dhr. 

Taimounti (SAOA) hebben negatieve ervaringen en berichtgeving uit het verleden een muur 

opgebouwd waar het wijkteam Slotervaart niet verder over wilt kijken. Het wijkteam 

Slotervaart was aanvankelijk niet eens met SAOA’s aanpak en zijn bepaalde incidenten 

uitvergroot. Dit is volgens de manager van SAOA vooral te danken aan een invloedrijke 
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buurtregisseur binnen het bureau Allebéplein die bijzonder negatief is over SAOA’s aanpak. 

Deze buurtregisseur heeft er mede voor gezorgd dat de straatcoaches nu niet meer actief zijn 

in Slotervaart. Anderzijds laat het wijkteam Meer en Vaart (Osdorp) zien dat problemen te 

overbruggen zijn. De negatieve ervaringen met de straatcoaches zorgden niet voor een halt 

met de samenwerking met SAOA, maar voor een omslag in de samenwerking. De 

straatcoaches worden nu direct door de buurtregisseur (streng) aangestuurd, de kwaliteit van 

de straatcoaches is verbeterd, de contacten worden beter aangehouden en dat heeft er nu voor 

gezorgd dat de straatcoaches in Osdorp als een waardevol middel worden gezien. De 

buurtregisseur van Meer en Vaart vertelt: 

 

Ons voornaamste bezwaar was de soort mensen die actief waren als straatcoaches. In het begin 

waren dat voornamelijk houterige beveiligers die niet goed konden omgaan met de 

problematiek. Wij hadden meer straatcoaches nodig dan beveiligers en die hebben we nu. De 

straatcoaches die er nu rondlopen zijn van goede huize. 

 

De moeizame relatie met het wijkteam Slotervaart zet zich dan ook voort op straat. Alle 

geïnterviewde straatcoaches geven aan dat ze weinig tot geen contact hebben met politie. Met 

een enkele kunnen ze overweg, maar er wordt geen (vertrouwelijke) informatie uitgewisseld. 

Doordat er geen briefings meer gehouden worden komen de straatcoaches niet meer in contact 

met de politieagenten van Slotervaart. Op straat spreken de straatcoaches weleens met 

politieagenten, maar er wordt niet inhoudelijk gesproken over de werkzaamheden. De 

geïnterviewde buurtregisseurs van Slotervaart geven aan een soortgelijke indruk te hebben 

over de straatcoaches. Omdat er geen briefings meer worden gegeven zien zij de straatcoaches 

ook niet meer op het bureau. Op straat hebben ze te maken met een veelvoud aan partijen die 

zich met jeugd en veiligheid bezig houden en daardoor kan er geen binding opgebouwd 

worden.  

De enige buurtregisseur waar de straatcoaches wel goede contacten mee hebben is de 

buurtregisseur die de straatcoaches aanstuurt vanuit het bureau Meer en Vaart. De 

straatcoaches en SAOA zijn bijzonder positief over deze buurtregisseur. De straatcoaches 

vinden dat ze gewaardeerd worden door deze buurtregisseur en hebben vertrouwen in hem. 

De geïnterviewde buurtregisseur van wijkteam Meer en Vaart is zelf ook zeer tevreden over 

de straatcoaches en merkt een gelijke stemming op het bureau. Vrijwel alle agenten zijn 

tevreden over de werkzaamheden van de straatcoaches. 
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Uit de interviews komt naar voren dat wijkteam Allebéplein nog erg terughoudend is met het 

doorspelen van niet-spoedeisende assisterende (NSA) meldingen. Een buurtregisseur geeft 

aan dat ze door onprofessionele houding en gebrek aan kwalitatieve vaardigheden van de 

straatcoaches niet bereid zijn om NSA meldingen door te spelen. Een geïnterviewde 

buurtregisseur van Slotervaart geeft aan: 

 

We zien zelf op camera’s dat straatcoaches rondhangen in portieken en spelen met hun 

telefoons. Door dat soort gedrag denken wij dat ze dan niet gemotiveerd zijn en daarom kiezen 

we ervoor om de NSA meldingen liever zelf op te lossen.  

 

Bovendien zorgt de manier van optreden voor enige terughoudendheid bij het doorspelen van 

NSA meldingen. Het gebrek aan de juiste kwalificaties is daarbij een factor, echter ook dat ze 

weleens incorrect optreden. De geïnterviewde buurtregisseur uit Slotervaart heeft zelf gezien 

dat jongeren op scooters voor de straatcoaches op pleinen rijden en daar dan niks van gezegd 

wordt.  

 Vanuit het wijkteam Meer en Vaart zijn de geluiden de laatste tijd positiever. Het 

wijkteam Meer en Vaart zou juist weer willen beginnen met het periodiek verzenden van 

NSA meldingen, echter vormt de bestuurlijke stroperigheid een probleem. Door de negatieve 

ervaringen in het verleden was het bureau gestopt met het doorspelen van NSA meldingen, 

maar door de verbeterde aanpak en relatie willen ze weer nieuw leven blazen in het systeem. 

Doordat het communicatie proces verdeeld is over meerdere schijven is het nog niet gelukt 

om het systeem aan de praat te krijgen. Op meldingen over de trage reactietijd liet de 

buurtregisseur uit Osdorp weten dat dit ook een gevolg is van het bureaucratische proces van 

communiceren. Als de straatcoaches melding maken van overlast informeren zij hun 

meldkamer. Vervolgens wordt onze meldkamer bereikt en zoekt de politie meldkamer naar 

een politieteam op straat. Voordat er een koppel in de buurt gevonden is zijn ze meestal een 

half uur verder. Echter, zo geeft de buurtregisseur uit Osdorp aan, “als het aan mij lag 

beginnen we liever vandaag dan morgen met het sturen van NSA meldingen.” 

De geïnterviewde straatcoaches zijn niet erg positief over hun publieke partners. Een 

straatcoach (die tevens teamcaptain is) geeft aan dat het vertrouwen ‘50/50’ is en de 

straatcoaches zijn niet zeker of de politie ons prioriteit geven. De straatcoaches klagen nog 

steeds over de trage reactietijd. De geïnterviewde teamcaptain geeft aan dat hij meerdere 

malen tussen de 25 en 45 minuten heeft moeten wachten op back-up van de politie. Als 

gevraagd wordt hoe dat komt geeft de teamcaptain aan dat de politie “misschien niet zo 
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tevreden is over ons”. De trage reactietijd geeft de geïnterviewde straatcoaches het gevoel 

alsof ze niet gewaardeerd worden.   

Het verschil in visie en aanpak tussen de politie en straatcoaches wordt ook sterk 

benadrukt door de geïnterviewde teamcaptain: 

 

de politie noemt ons een verlengstuk van de politie, maar wij hebben een heel andere visie, 

andere taken, we delen bijvoorbeeld geen boetes uit. Wij benaderen jongeren op een hele 

andere manier en wij gaan ook anders met ze om. Wij zijn twee verschillende partijen met een 

verschillende aanpak. Ik zie mezelf niet als een verlengstuk van de politie. 

 

Dit staat in contrast met hoe zowel bureau Slotervaart en Meer en Vaart denken over de rol 

van de straatcoaches. Beide bureaus zien straatcoaches wel als de extra ‘ogen en oren’ op 

straat. Daarnaast hebben straatcoaches het gevoel dat ze meer NSA meldingen krijgen als de 

politie het druk heeft of bepaalde NSA meldingen niet wilt oppakken. Dit word verwoord in 

het volgende voorbeeld:  

 

de politie geeft ons meldingen die ons te boven gaat. Een goede voorbeeld is de groep die 

rondhangt op de Pieter Calandlaan voor de avondwinkel. Daar hangen geregeld jongeren die 

ouder dan zijn dan achttien. Dat is niet iets waar wij ons mee bezig zouden moeten houden. 

Dat is een zaak voor de politie.  

 

Ze geven aan dat ze in de wintertijden zelden een NSA melding ontvangen en in de warme 

zomermaanden soms wel één tot twee per dag. Dit geeft ze het gevoel dat ze alleen worden 

ingezet wanneer ze van pas komen. 

Ondanks alle verschillen zijn zowel politie als de straatcoaches het mee eens zijn dat 

de politie altijd reageert bij code rood meldingen. Mochten de straatcoaches zich bevinden in 

een dreigende situatie, dan weten ze dat ze op onmiddellijke steun van de politie kunnen 

rekenen. 

 

5.2.3 Vertrouwen in partners en draagvlak 

Waar de partijen wel eensgezind over zijn is dat het onderlinge vertrouwen erg geleden heeft 

onder de moeizame betrekkingen. De procesmanager van SAOA dhr. Taimounti geeft aan dat 

de relatie met het stadsdeel verbeterd is, omdat er gewerkt was aan een kwaliteitsslag. Er is 

sterk ingezet op kwalitatief vaardige straatcoaches en het stadsdeel merkt dit op. Inmiddels is 
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de relatie ten opzichte van een jaar geleden sterk verbeterd. De veiligheidscoördinator Nieuw-

West constateert zelf ook dat het onderlinge vertrouwen tussen de partners niet zo sterk is. Dit 

is vooral een gevolg van het (negatieve) verleden tussen de partners. De politie wijkteams 

Meer en Vaart en Allebéplein zijn beide een andere mening toegedaan. Het wijkteam 

Allebéplein vind dat er te veel aan eigen belangen en zelfbehoud wordt gedacht en dat schaad 

het onderlinge vertrouwen en de binding. Het wijkteam Meer en Vaart ervaart deze 

problemen niet en heeft het volste vertrouwen in de kwaliteit van SAOA. Volgens de 

buurtregisseur uit wijkteam Meer en Vaart hebben vrijwel alle collega’s van bureau Meer en 

Vaart vertrouwen in de aanpak van de straatcoaches.  

Uit de interviews komt naar voren dat er genoeg bestuurlijk draagvlak en commitment 

aanwezig is bij de geïnterviewde respondenten om jeugdoverlast tegen te gaan, alleen 

verschillen de partijen van mening over de rol van de straatcoaches. De veiligheidscoördinator 

Nieuw-West ziet liever (pedagogisch opgeleide) jongerenwerkers die jeugdoverlast 

tegengaan. Dergelijke professionals beschikken over de benodigde vaardigheden om de 

problematiek te verhelpen. De veiligheidscoördinator Nieuw-West vindt dat deze in grote 

mate afwezig is bij de huidige straatcoaches. De straatcoaches kunnen, volgens de 

veiligheidscoördinator Nieuw-West, echter wel een rol spelen in het tegengaan van nieuwe 

aanwas. Vanuit de stichting wordt gezegd dat er bij het bureau Allebéplein de commitment 

ontbreekt om jeugdoverlast aan te pakken. Het eerdere voorbeeld van Staalmanplein 

hierboven geeft dat weer. Het wijkteam Allebéplein is zelf van mening dat er teveel vanuit 

zelfbehoud wordt gedacht. Eén van de buurtregisseurs verklaart dit als volgt: “ als er geen 

probleemjongeren meer zijn dan is er geen werk meer voor bepaalde instanties” en dat heeft 

als gevolg dat sommige buurtregisseurs minder bereid zijn om met instanties te werken. Het 

wijkteam Meer en Vaart is een ander mening toegedaan. Volgens de buurtregisseur (Meer en 

Vaart) is er juist veel bestuurlijk draagvlak in het district Osdorp om jeugdoverlast aan te 

pakken. Het is immers jarenlang één van de topprioriteiten binnen de veiligheidsthema’s en 

de straatcoaches vervullen daarbij een belangrijke rol.  

 

5.2.4 Tussentijdse conclusie 

Het stadsdeel voert de bestuurlijke regie en de politie de operationele regie. In de stedelijke 

werkgroep SAOA overleggen stadsdeel, politie en SAOA de inzetbepaling van de 

straatcoaches. In deze overleggen heeft de politie de meeste invloed vanwege haar positie als 

gespecialiseerde organisatie. SAOA heeft meer een ondergeschikte rol.  
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Er worden drie oorzaken voor de moeizame samenwerking aangekaart. De eerste oorzaak is 

het na-effect van de fusering van de drie stadsdelen (Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld) tot 

Nieuw-West. De bestuurslagen zijn weliswaar opgegaan, maar het ambtelijke apparaat niet. 

Dit leidde tot gebrekkige afstemming en samenwerking. De veiligheidscoördinator blijkt niet 

in staat te zijn om de partijen (SAOA en politie) samen te brengen om jeugdoverlast tegen te 

gaan. Het wijkteam Allebéplein verwijt de veiligheidscoördinator van gebrekkige 

regievoering en dhr. Taimounti (SAOA) vindt dat het politiebureau Allebéplein zich 

onvoldoende sterk maakt om jeugdoverlast te bestrijden. De tweede oorzaak ligt bij de 

aanbesteding van het straatcoachproject. Deze kwam stil te liggen nadat TSAP het oneens was 

met de aanbesteding en een rechtszaak aanspande. Dit zorgde voor onzekerheid en een 

terugslag in de kwaliteit. Een derde oorzaak ligt bij de media berichtgeving en negatieve 

ervaringen met de straatcoaches. Hierdoor is het wijkteam Allebéplein niet meer bereid om 

samen te werken met SAOA.  

 De negatieve ervaringen met straatcoaches leidde tot twee verschillende betrekkingen 

in Nieuw-West. In Osdorp leidde het tot een verbetering en wijziging in de aanpak. De 

straatcoaches worden nu direct aangestuurd door de buurtregisseur en er wordt tijd en moeite 

gestoken in de samenwerking. Dit heeft geleid tot een verbetering van de kwaliteit van de 

straatcoaches en het onderlinge vertrouwen. In Slotervaart hebben de negatieve ervaringen 

geleid tot een halt in de samenwerking. De politie heeft geen vertrouwen in de straatcoaches 

en wil ook niet meer samenwerken.  

 Zowel het wijkteam Meer en Vaart als het wijkteam Allebéplein geven te kennen dat 

er problemen waren rondom de trage reactietijd en het geven van rugdekking. Daar is in de 

afgelopen periode aan gewerkt. De buurtregisseurs uit Slotervaart geven aan dat ze liever niet 

NSA meldingen doorspelen aan straatcoaches vanwege hun gebrek aan professionaliteit. De 

buurtregisseur uit Osdorp heeft aangegeven zo spoedig mogelijk te willen starten met het 

doorspelen van NSA meldingen. Echter, de bureaucratische stroperigheid vormt een 

probleem.   

 

 

5.3 Effectiviteit 

Alle respondenten zijn het er over eens dat de straatcoaches effect hebben op de 

jeugdoverlast, zowel objectief als subjectief. De mate van effect op jeugdoverlast is echter een 

onderwerp van discussie. De veiligheidscoördinator Nieuw-West vindt dat het gehele bestel 

aan veiligheidspartijen samen hiervoor hebben gezorgd en met name de jongerenwerkers. De 
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straatcoaches voegen wel waarde toe als extra aanbod op straat voor burgers, maar de 

kwaliteit (of het gebrek daarvan) blijft een zwaarwegend issue. De gezinsbezoekers zijn 

daarentegen wel een effectief middel, omdat er dan direct onderzocht kan worden wat de 

situatie thuis is. Aan de hand hiervan kan er een vervolgtraject aangeboden worden. Het 

gebrek aan pedagogische kwaliteiten is ook een reden waarom straatcoaches worden ingezet 

op de wat jongere jongens. De veiligheidscoördinator Nieuw-West vindt dat de straatcoaches 

beter tot uiting komen als ze zich richten op de nieuwe aanwas.   

De buurtregisseurs uit Slotervaart vinden dat de straatcoaches meerwaarde heeft als 

‘extra ogen en oren’ op straat. De straatcoaches zijn, volgens een buurtregisseur (wijkteam 

Allebéplein), “vaker op straat, ze zien de jongeren vaker en kunnen daardoor beter zien waar 

ze rondhangen en met wie... Dat is waardevolle informatie.” Echter, zo geven de 

buurtregisseurs aan, hebben de straatcoaches geen sterke stempel gedrukt op de veiligheid. 

Hoewel de objectieve en subjectieve cijfers in sommige buurten zijn gedaald, komt dit 

volgens de buurtregisseurs doordat het probleem zich heeft verplaatst. De jongeren zijn meer 

fluïde dan vroeger. Via hun mobiele telefoons kunnen ze snel met elkaar communiceren 

(‘pingen’) en verplaatsen ze zich veel sneller.  

 Deze mening wordt ook gedeeld met het wijkteam Meer en Vaart. Op de vraag of de 

straatcoaches effectief zijn om de beoogde doelstellingen te realiseren beantwoord de 

buurtregisseur sceptisch: 

 

Je kan wel de cijfers erbij halen maar die zeggen ook niet veel. Het aantal jeugdgroepen zijn 

weliswaar gedaald maar jongeren kunnen toch niet zo foetsie weg zijn?  De problematiek is 

anders geworden, er wordt nu meer gebruik gemaakt van social media zoals pingen, appen en 

facebooken. De meetmethoden zijn achtergebleven en zo raak je vat op ze kwijt. Die cijfers 

zijn allemaal betrekkelijk. 

 

De buurtregisseur uit Osdorp vindt wel dat de straatcoaches meerwaarde hebben als extra 

ogen en oren op straat. De straatcoaches kunnen op straat veel informatie verzamelen en er 

word ook gebruik gemaakt van die informatie. De informatie die straatcoaches verzamelen 

kunnen gebruikt worden in rechtszaken en daardoor is er meer vervolging door toedoen van 

de straatcoaches. Vanuit de buurt zelf merkt de buurtregisseur Meer en Vaart op dat de 

burgers steeds positiever geworden zijn. Hoewel hij erkent dat sommige burgers niet exact 

weten wat ze doen, zijn de meeste ervan op de hoogte dat ze er voor jeugdoverlast zijn. 
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De stichting en straatcoaches zijn meer overtuigd van hun aanpak. Zowel de 

straatcoaches als de gebiedscoördinator (SAOA) geven aan dat de jeugdoverlast is gedaald 

door toedoen van de straatcoaches en gezinsbezoekers. Dit wordt bevestigd door  daling van 

aantal problematische jeugdgroepen en harde kern jongeren. Daarnaast is de objectieve – en 

subjectieve veiligheid gedaald. Echter, de straatcoaches plaatsen ook kanttekeningen bij de 

gedaalde cijfers over het aantal problematische jeugdgroepen. Ze geven aan dat de meeste 

jeugdgroepen weg zijn, maar er nog een aantal aanwezig zijn. Een voorbeeld is het 

Dijkgraafplein (Osdorp) waar er nog groepen jongeren hangen, maar die zijn ouder dan 25. 

Die spreken ze niet aan. Bovendien geven ze aan dat ze niet op alle jongeren invloed kunnen 

uiten: 

 

Over het algemeen kunnen we jongeren strak aansturen, soms ook jongeren die ouder zijn dan 

18 jaar. We hebben het Ecuplein (Osdorp) bijvoorbeeld keihard aangepakt en er is echt 

resultaat. Maar soms kom je jongeren tegen waar je helemaal geen invloed op hebt en dan 

maakt het niet uit hoe oud ze zijn. Dit zijn meestal criminelen en daar richten wij ons ook niet 

op. Wat heb je aan iemand die al crimineel is geworden?  

 

Verder zorgt de constante aanwezigheid van straatcoaches op straat voor veel informatie.  

Vanuit de bewoners en winkeliers van Nieuw-West krijgen de geïnterviewde straatcoaches 

vaak positieve berichten te horen. Men is vaak blij met hun aanwezigheid, maar vaak weet 

men niet wat de straatcoaches doen. De gebiedscoördinator van SAOA merkt de laatste tijd op 

dat de buurtbewoners en winkeliers steeds meer tevreden zijn over de straatcoaches. De 

gebiedscoördinator geeft aan dat de straatcoaches tegenwoordig actiever de buurtbewoners en 

winkeliers benaderen. Op die manier kunnen zij onduidelijkheden of andere zorgen 

wegnemen. De buurtregisseur van Meer en Vaart merkt op dat de burgers steeds vaker weten 

waar de straatcoaches voor staan. Ze weten dan niet wat de exacte taken zijn, maar weten 

vaak wel dat ze er zijn voor jeugdoverlast. De veiligheidscoördinator van Nieuw-West pikt 

ook steeds positieve geluiden op. Burgers en buurtbewoners zijn blij met het aanbod op straat 

ondanks het feit dat de kwaliteit nog steeds verbeterd kan worden. De buurtregisseurs van 

Slotervaart zijn een zelfde mening toegedaan. Zij merken ook op dat buurtbewoners en 

winkeliers blij zijn met het extra aanbod op straat. Hoewel er onduidelijkheid heerst rondom 

de straatcoaches zijn de burgers blij met ‘iets’, wat beter is dan ‘niets’. 
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5.3.1 Tussentijdse conclusie 

Alle respondenten zijn er overeen dat de straatcoaches een waardige partner zijn in de strijd 

tegen jeugdoverlast. Echter, de mate waarvan wordt bediscussieerd. De veiligheidscoördinator 

Nieuw-West vindt vooral de gezinsbezoekers van waarde, omdat die direct de thuis situatie 

kunnen beoordelen. Voor de politie kunnen de straatcoaches vooral een rol spelen als ‘extra 

ogen en oren’. Beide wijkteams geven aan dat de objectieve en subjectieve veiligheidsindex 

niet veel verklaren. De fluïde karakter van de jeugdproblematiek heeft ervoor gezorgd dat ze 

minder zichtbaar zijn. SAOA en de straatcoaches zijn meer overtuigd van hun aanpak en 

geloven wel in de cijfers. Vanuit de buurt zijn ook positieve geluiden te horen. Burgers en 

winkeliers zijn steeds vaker tevreden met de straatcoaches.  

 

5.4 Democratische waarden 

Opvallend was dat geen enkel van de respondenten zich herkennen in de media berichten over 

geweld en intimidatie door de straatcoaches behalve de veiligheidscoördinator Nieuw-West. 

Die vond het een slechte zaak dat de straatcoaches zich hieraan schuldig (zouden) maken. 

 De geïnterviewde straatcoaches geven aan dat ze iedereen gelijk behandelen. Ze 

maken geen onderscheid tussen jongeren die ze goed kennen en die ze niet goed kennen. Een 

recente voorbeeld werd aangehaald waarin een straatcoach opmerkte dat een probleemjongen 

een verboden wapen bij zich had. Hoewel de desbetreffende straatcoach een goede relatie had 

met de probleemjongen schakelde hij direct de politie in. De buurtregisseurs van het wijkteam 

Allebéplein vinden dat de straatcoaches niet altijd ingrijpen bij overlast. Soms wordt er voor 

hun neus overlast gepleegd, maar grijpen ze niet in. De buurtregisseur van het wijkteam Meer 

en Vaart geeft aan deze klachten niet meer te hebben. “De huidige groep is professioneel, die 

klachten zijn misschien van de vorige groep, maar geldt niet meer voor de huidige.” 

 De meeste respondenten geven aan dat de straatcoaches goed omgaan met privacy 

gevoelige informatie. De veiligheidscoördinator Nieuw-West geeft aan dat de informatie die 

de straatcoaches ontvangen beperkt is en de gezinsbezoekers krijgen alleen specifieke 

informatie te horen. De gebiedscoördinator van SAOA is zich niet bekend met gevallen 

waarin privacy gevoelige informatie naar buiten lekte. Een manier om ervoor te zorgen dat de 

straatcoaches niet in de gelegenheid worden gebracht om informatie door te spelen is om ze 

niet in wijken te plaatsen waar ze bekenden of familieleden hebben wonen. Zo komen ze ook 

niet in de verleiding om informatie door te spelen. Alle geïnterviewde straatcoaches geven 

duidelijk aan dat ze altijd informatie rapporteren en daar wordt geen onderscheid in gemaakt. 

De buurtregisseur uit Osdorp heeft zelf niet de indruk dat informatie achterwege wordt 
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gelaten. Hij heeft het gevoel dat de straatcoaches alle informatie delen die bruikbaar is en dat 

doet de politie ook op hun beurt.  

 Aan de hand van de negatieve berichtgeving in de media is er een klachtenregeling 

opgesteld. Elk klacht wordt serieus besproken door een onafhankelijke klachten 

behandelingscommissie. Volgens de veiligheidscoördinator (Nieuw-West) en 

gebiedscoördinator (SAOA) zijn er in het verleden straatcoaches op non-actief gesteld, alleen 

is dat nog niet gebeurd onder de huidige klachtenregeling. Volgens de veiligheidscoördinator 

Nieuw-West komt dat misschien omdat de klachtenregeling moeilijk te bereiken is door de 

burgers. De gebiedscoördinators van SAOA geeft aan dat de meeste klachten loos alarm zijn. 

Vaak zijn het notoire klagers die gebruik maken van de dienst. Straatcoaches zelf worden 

streng gecontroleerd door middel van kwaliteitscontroles. De buurtregisseurs (Slotervaart) 

zijn van mening dat dit gedaan moet worden door een onafhankelijke partij en niet door 

SAOA zelf. Dit om de schijn van partijdigheid te vermijden.   

 De afhankelijkheidsrelatie met het uitvoerende bedrijf (Trigion) blijft een issue 

volgens de veiligheidscoördinator Nieuw-West. Echter,de gedachte speelt nog niet om het 

project aan te besteden. De gebiedscoördinator van SAOA is tevreden met Trigion. De 

gebiedscoördinator geeft aan dat Trigion de benodigde expertise in huis hebben en ze kunnen 

garanties leveren dat er elke dag genoeg straatcoaches staan. Bovendien is SAOA een 

prestatiecontract aangegaan met Trigion om de diensten te waarborgen. De buurtregisseur van 

bureau Meer en Vaart is pertinent tegen het inschakelen van particuliere bedrijven, omdat die 

gericht zijn op het genereren van winst. De buurtregisseur (Osdorp) legt zijn argument als 

volgt uit:  

 

winst is altijd doorslaggevend geweest voor deze bedrijven en niet het maatschappelijke doel. 

Ik zou kiezen voor een stichting die de straatcoaches inhuurt in plaats van particuliere 

bedrijven. Als er toch gekozen wordt voor particuliere bedrijven dan moet er gekozen worden 

om geen lange contracten meer aan te gaan. Er moet op jaarbasis gekeken worden of het 

bedrijf wel goed presteert of niet.  

 

5.4.1 Tussentijdse conclusie 

De respondenten geven aan geen gevallen van ongelijke behandeling of het lekken van 

privacy gevoelige informatie te hebben meegemaakt. Tevens vinden ze dat ze op dit gebied 

professioneel te werk gaan. De veiligheidscoördinator Nieuw-West voegt eraan toe dat de 

informatie die de straatcoaches en gezinsbezoekers bezitten beperkt is. De straatcoaches zelf 
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worden gecontroleerd door middel van een kwaliteitscontroleur. Ook is er een 

klachtenregeling opgesteld waarop burgers kunnen klagen over wangedrag van de 

straatcoaches. Deze wordt echter niet vaak bereikt door de burgers, omdat de burgers niet van 

het bestaan af weten.  

 Verder vindt het stadsdeel en politie de afhankelijkheidsrelatie met Trigion een issue. 

De buurtregisseur uit Osdorp is zelf tegen het inschakelen van een particuliere 

beveiligingsbedrijf, omdat die gericht is op winst en niet op het maatschappelijk doel.  

 

 

5.5 Slotbeschouwing 

Tegenwoordig treden de straatcoaches ambulant en gericht op. Daar waar de nood het hoogst 

is. De straatcoaches zijn niet meer 24 uur per dag 7 dagen per week actief. Op maandag en 

dinsdag zijn de straatcoaches niet meer op straat (rest van de week wel). Bovendien richten de 

straatcoaches zich tegenwoordig voornamelijk op corrigeerbare jongeren tot de leeftijd van 

zeventien jaar. In Nieuw-West richten de straatcoaches zich op voornamelijk jongeren van 

Marokkaanse komaf, omdat die de meeste jeugdoverlast veroorzaken. Door hun ervaring zijn 

de straatcoaches in staat om overlast snel te detecteren en weten ze de situaties goed in te 

schatten. Bij de meeste gevallen lossen de straatcoaches het op door middel van hun 

straatkennis. In uitzonderlijke gevallen wordt de politie ingeschakeld voor back-up, hoewel 

dit niet meer vaak voorkomt. Voor een uitgebreide dagindeling zie hierboven. De 

straatcoaches zijn zelf tevreden over hun functioneren en merken dat de straataanpak nut 

heeft.   

Over het algemeen zijn de resultaten divers over het functioneren van de straatcoaches. 

Het politie wijkteam Allebéplein (Slotervaart) is zeer negatief over de straatcoaches en wil 

niet meer samenwerken. Daarentegen is het wijkteam Meer en Vaart (Osdorp) zeer positief en 

wil de samenwerking continueren. Het stadsdeel, bij monde van een veiligheidscoördinator, is 

tevreden met de straatcoaches maar ziet nog verbetering in de kwaliteit. SAOA en de 

straatcoaches zelf zijn tevreden over hun aanpak.  

De samenwerking in Nieuw-West tussen stadsdeel, politie en SAOA verloopt erg 

moeizaam. Er worden drie redenen voor de moeizame relatie aangekaart: 1) gemeentelijke 

fusering, 2) aanbesteding van het straatcoachproject en 3) negatieve ervaringen en media 

berichtgeving. Door de gemeentelijke fusie zijn de drie bestuurslagen in één opgegaan, echter 

het ambtelijke apparaat niet waardoor er gebrekkige afstemming is. Ten tweede, na een 

aanbesteding van het straatcoachproject spande het vorige bedrijf, TSAP, een rechtszaak aan. 
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De onzekerheid rondom dit proces zorgde voor een terugslag in de kwaliteit. Ten derde en 

laatste, de negatieve ervaringen met straatcoaches en media berichtgeving heeft voor een 

negatieve imago rondom de straatcoaches gezorgd. Deze drie oorzaken van de moeizame 

relaties zorgde voor twee verschillige samenwerkingen in Nieuw-West. In Osdorp verloopt de 

samenwerking naar behoren. Stadsdeel en politie zijn beide tevreden over de samenwerking 

met SAOA. In Slotervaart heeft het politie wijkteam Allebéplein besloten om een halt te 

zetten achter de samenwerking met SAOA. Het wijkteam Allebéplein vindt straatcoaches 

geen effectief middel in de strijd tegen jeugdoverlast en wil niet meer samenwerken. Het 

stadsdeel wordt een gebrek aan regievoering en doorzettingsmacht verweten om de 

samenwerking te herstarten.  

In de betrekkingen met politie is ook een duidelijke splitsing te zien. De politie-

agenten uit de district Osdorp genieten van vertrouwen van de straatcoaches. Met name de 

buurtregisseur die de straatcoaches aanstuurt wordt van waarde geschat. Andersom is het 

vertrouwen gelijk. Met de politie-agenten uit Slotervaart is dit niet het geval. De 

politieagenten zijn niet zeker of ze de straatcoaches kunnen vertrouwen en vice versa is het 

insgelijks. De voornaamste reden hiervoor is, omdat beide partijen niet meer met elkaar in 

contact komen. Echter, zo bevestigen de straatcoaches het ook, in geval van nood kunnen de 

straatcoaches op onvoorwaardelijke steun rekenen van de politie. Aan de meldingen van te 

trage reactietijd, rugdekking en NSA meldingen wordt gewerkt, met name in Osdorp. Daar 

wilt het wijkteam zo snel mogelijk weer starten met het versturen van NSA meldingen. Het 

wijkteam Allebéplein wilt de status quo behouden en de straatcoaches niet meer inzetten voor 

NSA meldingen. Het gebrek aan professionaliteit is de voornaamste reden hiervoor.   

 Alle respondenten zijn er overeen dat de straatcoaches een waardige partner zijn in de 

strijd tegen jeugdoverlast. Echter, de mate waarvan wordt bediscussieerd. De 

veiligheidscoördinator Nieuw-West vindt vooral de gezinsbezoekers van waarde, omdat die 

direct de thuis situatie kunnen beoordelen. Voor de politie kunnen de straatcoaches vooral een 

rol spelen als ‘extra ogen en oren’. Beide wijkteams geven aan dat de objectieve en 

subjectieve veiligheidsindex niet veel verklaren. Het fluïde karakter van de jeugdproblematiek 

heeft ervoor gezorgd dat ze minder zichtbaar zijn. SAOA en de straatcoaches zijn meer 

overtuigd van hun aanpak en geloven wel in de cijfers. Vanuit de buurt zijn ook positieve 

geluiden te horen. Burgers en winkeliers zijn steeds vaker tevreden met de straatcoaches.  

 Alle respondenten geven aan geen geluiden gehoord te hebben over discriminerende, 

incorrect optredende straatcoaches. Dit is een klacht uit het verleden en komt niet meer (vaak) 

voor. Echter, de straatcoaches worden gecontroleerd door middel van een kwaliteitscontroleur 
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en er is een klachtenregeling opgesteld om klachten te behandelen. Deze wordt echter niet 

snel bereikt door de burger. De afhankelijkheidsrelatie aan Trigion blijft een issue.  

 

Vanuit de interviews wordt duidelijk welke verbeterpunten worden verwoord. Vanuit het 

stadsdeel was het primaire zorgpunt de kwaliteit van de straatcoaches. Die moet sterk 

verbeterd worden en straatcoaches moeten een gepaste opleiding volgen om om te kunnen 

gaan met moeilijke jongeren. De veiligheidscoördinator vindt daarom dat de straatcoaches 

zich beter kunnen richten op corrigeerbare jongeren tot 17 jaar. Dit is tevens in conform met 

het huidige beleid waarbij de nadruk ligt op het tegengaan van nieuwe aanwas. 

   De buurtregisseurs vinden ook dat de kwaliteit nog verder verbeterd kan worden. Net 

als de veiligheidscoördinator vinden de buurtregisseurs dat de straatcoaches beter opgeleid 

moet worden. Tevens moet de optie tot buitengewoon opsporingsambtenaar onderzocht 

worden om te onderzoeken of dit meer effect heeft op de jeugdoverlast. Verder is het gebrek 

aan vertrouwen nog steeds een probleem (voornamelijk vanuit het wijkteam Allebéplein). De 

buurtregisseurs vinden dat het stadsdeel de regie ook sterk moet verbeteren. De aansturing 

moet geoptimaliseerd worden. Verder maakt het grote aanbod aan veiligheidspartijen niet 

duidelijk voor de burger, maar ook niet voor de agent ‘wie wat doet’. De toezicht op de 

straatcoaches moet worden gehouden door een onafhankelijk organisatie en niet door SAOA.  

Vanuit het wijkteam Meer en Vaart wordt gezegd dat de straatcoaches niet door een 

particulier bedrijf ingezet moeten worden, maar door een maatschappelijke organisatie. 

Verder moet er meer rekening gehouden worden met de dynamiek van het probleem 

(tegenwoordig meer fluïde dan paar jaar geleden). Er moet verder ingezet worden op een 

verbetering van de rapportages en een meer proactieve houding van de straatcoaches 

tegenover jongeren, maar ook buurtbewoners en winkeliers.  

 De stichting verwoord drie verbeterpunten. Het eerste verbeterpunt is dat er vanuit het 

stadsdeel teveel mensen zijn die iets te zeggen hebben. Het is onduidelijk wie er regie voert en 

wie niet. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Ook de politie moet strikter 

worden aangestuurd. Het tweede verbeterpunt is dat de straatcoaches gekoppeld moeten 

worden aan de buurtregisseur. Zo kunnen de straatcoaches beter worden aangestuurd en wordt 

het duidelijk wat er zich afspeelt in de wijk. Zodoende versterkt ook het vertrouwen met de 

politie. Als laatste moeten de straatcoaches gerichter worden aangestuurd op 

probleemjongeren. Afgezien van de top600 jongeren, moet alle aandacht gericht zijn op de 

doelgroepjongeren. Dit is afhankelijk per wijk. 
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 De straatcoaches verwoordden ook een drietal verbeterpunten. De straatcoaches willen 

dat hun bekendheid bij de bewoners/winkeliers vergroot wordt. Zodoende weten mensen wat 

ze doen en wat hun taken zijn. De straatcoaches willen zich ook afdoen van de negativiteit 

rondom het straatcoachwerk. Ze willen het gevoel krijgen (van hun partners) dat ze 

gewaardeerd worden. Als laatste willen ze ook werken aan het vertrouwen met de politie.   
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6 Conclusies 

De  onderzoeksvraag betrof hoe de straatcoaches functioneren binnen het veiligheidsnetwerk 

van Amsterdam Nieuw-West en hoe de samenwerking met de partners verloopt. Alvorens het 

antwoord hierop te geven zal ik als eerst antwoord geven op de zes empirische deelvragen. 

1.   Om welke redenen zijn straatcoaches geïntroduceerd en hoe zijn zij 

organisatorisch ingebed?  Wat zijn hun taken en werkwijzen?  

De straatcoaches zijn geïntroduceerd na onhoudbare jeugdoverlast door voornamelijk 

Marokkaans-Nederlandse jongeren. Omdat jeugdoverlast werd veroorzaakt in groepsverband 

werd er gekozen voor een groepsaanpak, de zogeheten shortlist methodiek. Ook werd er 

gekozen om de jongeren thuis aan te pakken, omdat de ouders vaak niet op de hoogte waren 

van de praktijken van hun kinderen en om de thuissituatie in te schatten. De straatcoaches 

werken in het ‘grijze gebied’ tussen enerzijds strafrechtelijke partijen als de politie en OM en 

anderzijds preventieve partijen als jongerenwerkers. In principe kunnen de straatcoaches 

zeven dagen per week en 24 uur per dag worden ingezet. De primaire taken van de 

straatcoaches zijn het achterhalen van de identiteit van hangjongeren en het direct aanspreken 

van overlastgevend gedrag. Ook kunnen de straatcoaches worden ingezet op meldingen van 

overlast (NSA’tjes). De straatcoaches geven informatie door aan het stadsdeel en politie 

waarbij in netwerken een passend vervolgtraject wordt bedacht.  

2. Hoe is het veiligheidsnetwerk van Nieuw-West georganiseerd en hoe wordt de 

inzet van SAOA bepaald?  

Het veiligheidsnetwerk bestaat uit twee netwerken: Netwerk 12+ en het Veiligheidshuis 

(voorheen Ketenunit). Het Netwerk 12+ richt zich op hinderlijke en overlastgevende jongeren 

en de Ketenunit richt zich op criminele jongeren. De straatcoaches hebben alleen met het 

Netwerk 12+ te maken, omdat zij alleen gaan over de hinderlijke en overlastgevende 

jongeren. Echter, de bevindingen komen soms terecht bij de Ketenunit aangezien beide 

netwerken veel informatie uitwisselen. De straatcoaches en gezinsbezoekers kunnen door hun 

functie meestal als eerst bij de problematische jongeren zijn en leveren daardoor waardevolle 

informatie. Met deze informatie wordt er in het Netwerk 12+ bepaald wat er gebeurd met de 

jongeren en relevante informatie wordt doorgespeeld naar de Ketenunit. Naast het Netwerk 

12+ opereert SAOA in de Taskforce Jeugd en Veiligheid. In dit overleg praat SAOA samen 

met de directies OOV en DMO, politie, OM en vertegenwoordigers van de stadsdelen om het 

jeugd- en veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Dit wordt op stadsbreed en op lokaal niveau 

ontwikkeld.  Op lokaal niveau wordt de inzet van de straatcoaches om de twee weken 
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bepaald. De straatcoaches worden ingezet in buurten waar de meest recente meldingen van 

overlast zijn geconstateerd. 

3. Hoe functioneren straatcoaches in de alledaagse praktijk? 

Tegenwoordig worden de straatcoaches gericht en ambulant ingezet. Daar waar de meeste 

overlastmeldingen worden geconstateerd worden de straatcoaches direct ingezet. Een tweede 

wijziging in de straataanpak is dat de straatcoaches zich richten op nog corrigeerbare jongeren 

tot de leeftijd van zeventien jaar. Over het algemeen zijn de meeste jeugdige overlastgevers 

van Marokkaanse komaf in combinatie met jongeren van andere minderheidsgroepen. In 

Nieuw-Sloten zijn er ook groepen van autochtone komaf. De partners geven aan dat het 

laagdrempelige karakter van het straatcoachwerk het succes van de straatcoaches verklaard. 

Straatcoaches kunnen eenvoudig contact leggen met hangjongeren en invloed uitoefenen. 

Hoewel buurtregisseurs vanuit het wijkteam Allebéplein een nadeel hierin zien, aangezien ze 

niet overlastgevend gedrag kunnen bestraffen, hoeft dit volgens het wijkteam Meer en Vaart 

en SAOA niet zo te zijn. Straatcoaches moeten op eigen kracht de hangjongeren overtuigen en 

daar zit juist hun kracht in.     

4. Hoe verloopt de samenwerking tussen politie, stadsdeel en straatcoaches? 

Er worden drie oorzaken voor de moeizame samenwerking genoemd. De eerste oorzaak is het 

na-effect van de fusering van de drie stadsdelen (Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld) tot 

Nieuw-West. De bestuurslagen zijn weliswaar opgegaan, maar het ambtelijke apparaat niet. 

Dit leidde tot gebrekkige afstemming en samenwerking. De veiligheidscoördinator blijkt niet 

in staat te zijn om de partijen (SAOA en politie) samen te brengen om jeugdoverlast tegen te 

gaan. Het wijkteam Allebéplein verwijt de veiligheidscoördinator van gebrekkige 

regievoering en de procesmanager (SAOA) vindt dat het politiebureau Allebéplein zich 

onvoldoende sterk maakt om jeugdoverlast te bestrijden. De tweede oorzaak ligt bij de 

aanbesteding van het straatcoachproject. Deze kwam stil te liggen nadat TSAP het oneens was 

met de aanbesteding en een rechtszaak aanspande. Dit zorgde voor onzekerheid en een 

terugslag in de kwaliteit. Een derde oorzaak ligt bij de media berichtgeving en negatieve 

ervaringen met de straatcoaches. Hierdoor is het wijkteam Allebéplein niet meer bereid om 

samen te werken met SAOA. Zowel het wijkteam Meer en Vaart als het wijkteam Allebéplein 

geven te kennen dat er problemen waren rondom de trage reactietijd en het geven van 

rugdekking. Daar is in de afgelopen periode aan gewerkt. De buurtregisseurs uit Slotervaart 

geven aan dat ze liever niet NSA meldingen doorspelen aan straatcoaches vanwege hun 

gebrek aan professionaliteit. De buurtregisseur uit Osdorp heeft aangegeven zo spoedig 
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mogelijk te willen starten met het doorspelen van NSA meldingen. Echter, de bureaucratische 

stroperigheid vormt een probleem.   

5.  Wat is de visie van de politie en het stadsdeel op de effectiviteit van de 

straatcoaches? 

Alle respondenten zijn er overeen dat de straatcoaches een effectieve partner zijn in de strijd 

tegen jeugdoverlast. Echter, over de mate waarvan wordt gediscussieerd. De 

veiligheidscoördinator Nieuw-West vindt vooral de gezinsbezoekers van waarde, omdat die 

direct de thuissituatie kunnen beoordelen. Voor de politie kunnen de straatcoaches vooral een 

rol spelen als ‘extra ogen en oren’. Beide wijkteams geven aan dat de objectieve en 

subjectieve veiligheidsindex niet veel verklaren. Het fluïde karakter van de jeugdproblematiek 

heeft ervoor gezorgd dat ze minder zichtbaar zijn. SAOA en de straatcoaches zijn meer 

overtuigd van hun aanpak en geloven wel in de cijfers. Vanuit de buurt zijn ook positieve 

geluiden te horen. Burgers en winkeliers zijn steeds vaker tevreden met de straatcoaches. De 

respondenten geven aan geen gevallen van ongelijke behandeling of het lekken van privacy 

gevoelige informatie te hebben meegemaakt. Tevens vinden ze dat ze op dit gebied 

professioneel te werk gaan. De veiligheidscoördinator Nieuw-West voegt eraan toe dat de 

informatie die de straatcoaches en gezinsbezoekers bezitten beperkt is.  

6. Voldoet het werk van de straatcoaches voldoende aan de democratische 

maatstaven in termen van correct optreden en controleerbaarheid? 

Alle respondenten gaven aan dat er in de recente periode geen incidenten hebben voltrokken.  

De buurtregisseur uit Osdorp gaf zelfs aan geen incidenten te kunnen herinneren over 

incorrect optreden of andere overtredingen van de straatcoaches sinds de straatcoaches 

scherper worden aangestuurd. Er zijn ook geen gevallen bekend waarin privacy gevoelige 

informatie was gelekt. De straatcoaches zelf worden gecontroleerd door middel van een 

kwaliteitscontroleur. Ook is er een klachtenregeling opgesteld waarop burgers kunnen klagen 

over wangedrag van de straatcoaches. Echter, deze wordt vaak niet bereikt door de burgers, 

omdat de burgers niet van het bestaan af weten. Verder vindt het stadsdeel en politie de 

afhankelijkheidsrelatie met Trigion een issue. De buurtregisseur uit Osdorp is zelf tegen het 

inschakelen van een particulier beveiligingsbedrijf, omdat die puur gericht is op winst en niet 

op het maatschappelijk doel.  

 

De hoofdvraag luidt als volgt:  hoe functioneren straatcoaches binnen het 

veiligheidsnetwerk van Amsterdam Nieuw-West en hoe verloopt de samenwerking met 

de partners?  
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Eerst kan er geconcludeerd worden dat de respondenten eensgezind zijn over het feit dat 

straatcoaches van waarde zijn. In welke mate is een punt van discussie, of het nou als ‘extra 

ogen en oren’ op straat is of tegengaan van nieuwe aanwas, op beide terreinen kunnen de 

straatcoaches een rol spelen. Met name het politiewijkteam Meer en Vaart wil de 

straatcoaches behouden en wil niet dat er op bezuinigd wordt. Voor het stadsdeel Nieuw-West 

zijn de gezinsbezoekers ook sterk van waarde omdat die thuis de situatie snel kunnen 

inschatten. Het politiewijkteam Allebéplein wilt echter niet meer samenwerken met de 

straatcoaches. Het moge duidelijk zijn dat de huidige groep straatcoaches kwalitatief meer 

vaardig zijn dan in de pre-2010 periode. Sindsdien zijn er ook geen klachten meer 

binnengekomen en is het wijkteam Meer en Vaart uiterst tevreden. Over de samenwerking 

tussen de partners zijn twee uiteenlopende relaties op te merken. In de district Osdorp 

verloopt de samenwerking tussen politie, stadsdeel en SAOA naar behoren. De politie is zelfs 

zeer tevreden over de straatcoaches. In district Slotervaart huldigt men  een tegenovergestelde 

opvatting . De politie wil niet meer samenwerken met de straatcoaches. De politie vindt de 

straatcoaches onvoldoende vaardig om mee samen te kunnen werken. Het stadsdeel ontbeert 

het, volgens politie en SAOA, aan regievoering om de samenwerking te verbeteren. SAOA 

legt de schuld bij de politie en verwijt de politie een gebrek aan bereidheid om jeugdoverlast 

aan te pakken.  

 

Dit onderzoek trachtte meer helderheid te bieden op een onderbelicht vakgebied. Met name 

over de straatcoaches is  weinig bekend. Een aantal problemen waren al eerder onderzocht 

(e.g. Van Steden & Jones 2008; Gemeentelijke Ombudsman 2011; Significant 2012). Deze 

zijn: het ontbreken aan regievoering vanuit het stadsdeel, onbekendheid bij professionals en 

burgers over de taken van de straatcoaches, het gebrek aan vertrouwen tussen de partners en 

de onvoldoende kwalitatieve vaardigheden van de straatcoaches. Echter een aantal 

bevindingen waren nog niet onderzocht. Denk hierbij aan de moeizame relaties in de 

samenwerking in Nieuw-West en het verschil tussen de politie, stadsdeel en SAOA in Osdorp 

en in Slotervaart. Verder geven de ontwikkelingen in Osdorp suggesties voor verbeterde 

aansturing van straatcoaches. De straatcoaches worden in Osdorp direct door de 

desbetreffende buurtregisseurs aangestuurd en zo wordt er effectiever samengewerkt. Tevens 

geeft dit een boost aan het onderlinge vertrouwen. Een andere opvallende bevinding heeft 

betrekking op  het perspectief van de straatcoaches. Het gebrek aan waardering is een punt 

waar de straatcoaches erg mee zitten en voelen zich daardoor als een minderwaardige partner.  
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 Vanuit de literatuur is het bekend waar de sterkte en zwaktepunten liggen van elk 

kwalitatieve case studie. Omdat dit een case studie betreft is statistische generalisatie niet aan 

de orde. Er zijn twee districten onderzocht en daarmee is het moeizaam om het voor heel 

Amsterdam (en zeker Nederland) te generaliseren. Het gebruik van interviews staat niet altijd 

garant voor betrouwbare gegevens. Er zijn  persoonlijke ervaringen verwoord. Deze kunnen 

partijdig zijn, of kunnen persoonsgebonden zijn. Anderzijds onthullen interviews specifieke 

informatie die niet onderzocht kan worden aan de hand van kwantitatief onderzoek. Zodoende 

is het duidelijk geworden wat de specifieke oorzaken zijn van de problematische relaties in 

Nieuw-West tussen stadsdeel, politie en SAOA. Een ander zwaktepunt is dat het onderzoek 

zich voornamelijk heeft geconcentreerd op straatcoaches en niet op gezinsbezoekers, hoewel 

zij ook een essentiële rol vervullen in SAOA’s aanpak.  

Dit onderzoek kan daarom aanknopingspunten bieden voor vervolgonderzoek. Een 

idee is bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe het wijkteam Osdorp de aansturing van de 

straatcoaches verricht en hoe dit in andere gebieden gebeurt. Zo kan er een vergelijking 

worden gemaakt welke aansturing voor  effectieve samenwerking en resultaat zorgt. Een 

andere optie is om een vergelijking te maken tussen straatcoaches en toezichthouders. De 

toezichthouders zijn over het algemeen beter opgeleid en zijn wettelijk bevoegd om 

overlastgevend gedrag te bestraffen. Zo kan er onderzocht worden of de samenwerking tussen 

toezichthouders en politie/stadsdeel beter verloopt dan met de straatcoaches. Verder kan er 

onderzocht worden of de toezichthouders jeugdige overlast effectiever kunnen bestrijden. 

Zodoende kan er een afweging gemaakt worden tussen de pro’s en con’s van beide 

functiegroepen en kan mogelijk een geavanceerd instrument ontwikkeld worden. 
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Bijlage I: Topiclijst 

1) Functioneren straatcoaches 

- Dagindeling (in en uitchecken, controle ronde, hotspots, briefings (ook met 

politie)) 

- Hoe wordt er opgetreden? Preventief (e.g. waarschuwen), repressief (e.g. 

politie inschakelen of gezinsbezoeken) of beide? Welke groepen en welke 

leeftijd (alleen gericht op Marokkaans-Nederlandse jeugd)? Wordt jongeren 

ook steun gegeven? Zo ja, welke? 

- Contact met jongeren: hoe verloopt de communicatie? Hebben ze 

overwicht/invloed op jongeren? Reageren ze weleens emotioneel/agressief? 

Escaleren incidenten weleens?  

- Wat zijn de criteria voor optreden tegen overlast? En gezinsbezoeken? 

Wanneer interveniëren en wanneer niet?  

2) Samenwerking in netwerk 

- Hoe verloopt de regie? Neemt de gemeente een voortrekkersrol in? Of de 

politie? Hoe zorgt het stadsdeel / de politie ervoor dat impasses worden 

doorbroken? Hoe wordt er voor gezorgd dat iedereen op ‘één lijn’ komt? 

- Hoe verloopt de manier van communiceren? Informatie-uitwisseling met 

politie. En met het stadsdeel? 

- Vertrouwen in partners 

- Bestuurlijk draagvlak en commitment op het gebied van jeugdoverlast?   

- Politie en straatcoaches: manier van samenwerken, voldoende 

rugdekking/reactietijd politie/onderlinge vertrouwen, het doorspelen van NSA 

meldingen, belangenconflict tussen beide organisaties?  

3) Effectiviteit 
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- Worden de beoogde doelstellingen  bereikt? 

- Is de beleefde (objectief/subjectief) veiligheid toegenomen? Minder 

problematische jeugdgroepen en harde kernleden? Ouders meer 

verantwoordelijk?  

- Meer info over daders/jeugdgroepen ter beschikking? Meer vervolging door 

toedoen straatcoaches?  

- Tevredenheid met straatcoaches: Bewoners/winkeliers? Marokkaanse 

achterban? Straatcoaches? Politie en gemeente?  

4) Democratische waarden  

- Correct optreden van straatcoaches? is er sprake van dwang en drang? 

Geweld/intimidatie door straatcoaches (Kamervragen)? Gelijke behandeling 

van burgers 

- Wordt alle info doorgespeeld? Houden ze wel eens informatie achter? Hoe 

wordt er omgegaan met privacy gevoelige informatie? 

- Democratische controle: is hun werk controleerbaar? Is er al een 

klachtenregeling opgesteld en hoe functioneert deze? Zijn er in het verleden 

sommigen non actief gesteld?   

- Hoe zit het met de afhankelijkheidsrelatie van het uitvoerende bedrijf met het 

stadsdeel? 

 

Alle interviews zijn gehouden in de periode tussen maart en juni 2012.  

 

 

 

 

 


