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Inleiding
Sinds vele jaren werken de medewerkers van Team Lokaal Beleid van Bijzonder Jeugdwerk met
volle overgave aan de leefbaarheid in de wijken (Jongerenopbouwwerk) en aan een goede sociale
basis voor jongeren tussen 17 en 27 jaar om hun leven weer op de rails te krijgen
(Jongereninlooppunt).
Speerpunt in 2016 was het project voor tienermoeders. Dit project heet ‘Mijn Kleine’. Het project
wordt uitgevoerd door een tienermoeder. Zij kent als geen ander de problemen die je als
(aanstaande) tienermoeder tegen kunt komen. Het project is bedoeld om babyspullen te
verzamelen voor tienermoeders.
Daarnaast hebben we ook in 2016 verder ingestoken op de arbeidstoeleiding van jongeren. Dit
door de inzet van twee arbeidsdeskundigen. De kansen op werk voor onze doelgroep blijven
toenemen. De arbeidsmarkt biedt duidelijk meer mogelijkheden dan voorheen. In 2017 zullen zij
meer insteken op kennisoverdracht naar het team, zodat arbeidstoeleiding meer van alle
medewerkers wordt en we het duurzaam (arbeids)perspectief van jongeren verder kunnen
vergroten.
In dit jaarverslag vindt u tevens een trendanalyse vanuit het jongerenopbouwwerk over de
afgelopen drie jaar. Omdat het team een uitgebreide registratie hanteert, zijn veel gegevens
beschikbaar. Overall zien we in de afgelopen jaren dat we meer planmatig zijn gaan werken, in
samenwerking met ketenpartners in de wijk en met het JPT, zien we soms sterke variatie in het
aantal jongeren op straat, hebben we meer activiteiten georganiseerd en zien we minder
verplaatsing van jongeren naar andere locaties. Een uitgebreidere analyse is te vinden in hoofdstuk
twee.
Met trots kijk ik naar een team van medewerkers dat dagelijks met hart en ziel werkt voor de
jongeren in Helmond. Of het nu een jongere is die huiswerk wil komen maken, overlast in de nacht
in een wijk of een sinterklaasmiddag voor kinderen van onze jongeren, het kan en is er allemaal.
Het is indrukwekkend om te zien hoe het team met (vaak basale) zorg jongeren en hun omgeving
op weg helpt. Dat doen we in 2017 met plezier weer!

Anne-Marijn de Wit
Adjunct Directeur Bijzonder Jeugdwerk
Clustermanager Team Lokaal Beleid
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1. Jongeren Inloop Punt
De doelgroep van het JIP is een zeer kwetsbare. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 17 t/m 27
jaar. Kenmerken zijn een lage of geen opleiding/werkervaring, het ontbreken van een stabiel
netwerk en/of stabiele huisvesting, forse schulden, het ontbreken van inkomen en vaak
onderliggende problemen, zoals psychische- en/of verslavingsproblemen, soms in combinatie met
LVG problematiek. Onze doelgroep heeft vaak al hulpverlening gehad, maar lijkt bij andere
instanties af te haken, zoals reguliere instanties Senzer, GGZ, SMO, LEV, et cetera. Jongeren geven
aan dat zij het lastig vinden om te gaan met de beduidend andere manier van werken, bejegening,
wachtlijsten, formulieren, et cetera. Onze jongeren lijken niet in die bestaande structuren hun draai
te kunnen vinden. De laagdrempelige inloop en het direct aanpakken spreekt hen meer aan.
Doel van het JIP is om tenminste 200 jongeren op jaarbasis binnen afzienbare tijd, dat wil zeggen
binnen 3 tot 6 maanden op de rails te zetten. Het JIP heeft als streven de jongeren een goede
basis te geven om verder te kunnen, met of zonder hulp van anderen. Hiervoor werkt het JIP nauw
samen met diverse collega-instellingen binnen en buiten Helmond. Bij het JIP is er vaak in het
begin vooral sprake van puinruimen.
Het JIP zet in op meerdere leefgebieden van de jongeren, daar waar hulpvragen liggen. Het gaat
hierbij o.a. om huisvesting, inkomen, schulden, dagbesteding, cognitieve-, psychische- en/of
verslavingsproblematiek en sociaal netwerk. Het JIP motiveert en stimuleert, ook als het even wat
minder gaat. Het aanspreken van de eigen kracht is een groot aandachtspunt in het traject.
Het JIP heeft presentie hoog in het vaandel staan. De cliënt komt van rechts en heeft voorrang. Er
is ruimte voor het verhaal en zaken worden snel en direct aangepakt. De laagdrempeligheid, de
mogelijkheid van intensief contact en het direct aanpakken van zaken onderscheidt ons van andere
instanties. Kort waar het kan, langer waar het moet. De doelgroep vraagt vaak om een lange adem
en veel geduld.

Totaal aantal trajecten
2016
mannen
vrouwen
Start 2016 in zorg

185
127 (69%)
58 (31%)
57

Nieuwe trajecten
sinds 1-1-2016

128

Totaal afgesloten trajecten
in 2016

127

mannen

86

vrouwen

41

Top 5 van etniciteit van 1 januari t/m 31
december 2016
Marokkaans

34

Diverse Europees

19

Diverse Aziatisch

8

Antilliaans

7

Turks

7
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Allochtoon zijn die jongeren, waarvan tenminste één van de ouders buiten Nederland is geboren.
Het aantal allochtone jongeren is in het eerste kwartaal 59. Een percentage van 73%. In het
tweede kwartaal is het totaal opgelopen naar 77 (59%) In het derde kwartaal is dit aantal
opgelopen naar 92 (59%). In het vierde kwartaal is het aantal allochtone jongeren opgelopen naar
102. Dat is 55% van het totaal aantal jongeren. Dit is ongeveer gelijk gebleven aan 2015.
Geboorteplaats 1 januari t/m 31 december 2016
Helmond

99 (54%)

Buiten Helmond, wel NL

44 (24%)

Buitenland

41 (22%)

Leeftijden 1 januari t/m 31 december 2016
16 jaar of jonger

4

17 jaar

8

18 jaar

25

19 jaar

19

20 jaar

23

21 jaar

30

22 jaar

9

23 jaar

16

24 jaar

9

25 jaar

15

26 jaar

7

27 jaar

8

Ouder dan 27 jaar

11

1.1 Dak- en thuisloze jongeren
Gedurende het eerste kwartaal van 2016 had het JIP 7 jongeren in traject die dakloos/thuisloos
waren. In het tweede kwartaal is er 1 dakloze jongere bijgekomen. In het derde kwartaal staat dit
aantal in totaal op 16. Op 31 december 2016 is dit aantal 17.
Ondanks dat er in 2016 maar 17 dakloze jongeren waren, is er wel aan 31 jongeren een briefadres
verstrekt. Reden van dit briefadres is dat sommige jongeren zich niet in mogen schrijven op het
adres waar ze slapen, door bijvoorbeeld de hoogte van schulden of verslavingsproblemen.
Voornaam in het verstrekken van een briefadres is, dat een jongere zijn post weer kan ontvangen
en zo zijn problemen beter kan aanpakken. Wanneer de thuisloosheid het traject zeer frustreert,
kan deze worden besproken op het jongerenoverleg van het Veiligheidshuis.
Het JIP verzamelt spullen die jongeren kunnen gebruiken als zij weer zelfstandig kunnen gaan
wonen, zoals serviesgoed, handdoeken, maar ook kleding en soms grotere inventaris.
Er zijn dit jaar meer initiatieven ondernomen, zowel intern als extern gericht, om zoveel mogelijk
spullen te vergaren. Deze worden gratis aan de jongeren verstrekt.

1.2 Tienermoeders/-vaders/stelletjes
01-01 t/m 3112-2016
Aantal trajecten
tienermoeders/vaders

27

Aantal stelletjes

10 (met of
zonder kinderen)
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Het JIP is in 2016 een project gestart voor tienermoeders. Dit project heet ‘Mijn Kleine’. Het project
wordt uitgevoerd door een tienermoeder. Zij kent als geen ander de problemen die je als
(aanstaande) tienermoeder tegen kunt komen. Deze tienermoeder maakt pakketjes met kleding,
speelgoed en andere babyspullen. Ook kunnen tienermoeders bij Mijn Kleine terecht voor andere,
grotere babyspullen. Indien voorradig kunnen deze spullen gratis worden verstrekt.
Website: http://mijnkleine123.wixsite.com/tienerouders
Facebookpagina: https://www.facebook.com/mijnkleine123/?fref=ts

1.3 Slachtoffers mensenhandel
In heel 2016 zijn 4 meisjes geregistreerd, waarbij het vermoeden bestaat of omdat zij eerder
slachtoffer zijn (geweest) van mensenhandel. Zij worden besproken in een apart overleg op het
Veiligheidshuis.
1.4 (Ex-)gedetineerden
Het JIP (vroeger AJID) begeleidt jongeren in detentie naar een betere toekomst. Het vrijwillig
traject wordt aangegaan in detentie en voortgezet wanneer de cliënt uit detentie ontslagen wordt.
Het traject richt zich op het terugdringen van recidive door in te zetten op meerdere leefgebieden
van de cliënt. De medewerker van het JIP kan tijdens de detentieperiode al lijnen uitzetten voor de
periode dat iemand weer vrij komt. Er wordt in het algemeen gekeken naar inkomen, schulden,
wonen, zinvolle dagbesteding en sociale relaties. Mogelijk komen ook andere zaken binnen het
traject aan bod (contact met ouders/netwerk, reclassering, advocaat, maatschappelijk werk in de
PI, inventarisatie van mogelijke schulden, bespreken van huisvesting etc.). De aanpak van die
probleemgebieden zorgen voor een vermindering van de kans op recidive. Belangrijk binnen het
traject is de motivatie van de cliënt. In dit JIP-traject vindt een adequate afstemming plaats met
casemanager (periode detentie) en reclassering en eventuele andere betrokken instanties. Het zijn
vaak vergelijkbare zaken als die aan bod komen in de RISc (Recidive Inschatting Schalen: een
instrument dat wordt gebruikt om de kans op recidive in kaart te brengen). Deze jongeren worden
besproken in een apart zorgoverleg op het Veiligheidshuis.
Doordat het JIP en AJID zijn samengevoegd onder de noemer ‘JIP’ wordt deze registratie
meegenomen in de kwartaalcijfers JIP. De werkwijze is veelal hetzelfde, echter zijn er vaker
meerdere en/of andere samenwerkingspartners betrokken en wordt zoals gezegd regelmatig het
traject aangegaan in detentie. De intensiteit komt overeen met een aantal JIP-trajecten.
Detentie-trajecten duren over het algemeen altijd langer dan een half jaar. In heel 2016 hebben 17
jongeren in detentie gezeten of kwamen net uit detentie.
Top 5 probleemgebieden
1 januari t/m 31 december 2016
1. Huisvesting
2. Werk/ dagbesteding
3. Inkomen
4. Schulden
5. Ontbreken sociaal netwerk/ psychische problemen
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Top 5 van verwijzers
1 januari t/m 31 december 2016
1. Via andere jongere/oud cliënt
2. BJ Intern/JOW
3. Veiligheidshuis
4. GGZ
5. Novadic
Jongeren melden zich in de meeste gevallen door ‘mond-tot-mond reclame’, of zij zijn
doorverwezen door netwerkpartners.
Het aantal intern doorverwezen jongeren is toegenomen. We hebben het idee dat e.e.a. te maken
heeft met de toename en complexiteit van de 18+ vragen, maar ook met het feit dat er andere
indicaties nodig zijn voor 18+ en er een chronisch tekort is aan passende huisvesting voor deze
jonge doelgroep.
Top 5 ‘verwezen naar’ 1 januari t/m 31 december 2016
SMO
BJ Intern/ Novadic
GGZ
ORO/LEV
Reclassering

Duur van de trajecten 1 januari t/m 31 december 2016
0-3 mnd

48

3-6 mnd

44

6-9 mnd

15

Langer dan 9 mnd

20

Het JIP streeft ernaar, en heeft de overtuiging dat dat ook kan, om binnen korte tijd zoveel
mogelijk resultaat te bereiken met een jongere met als doel de basis; met en voor een jongere,
geregeld te hebben zodat hij ‘verder’ kan.
Dat houdt in dat intensief ingezet wordt in de eerste weken, waarbij de jongere gestimuleerd en
gemotiveerd wordt om zaken ’mee aan te pakken’. Hierin proberen we om eigen kracht te
stimuleren, daar waar nodig gaat de JIP medewerker echter mee en soms is het nodig om taken
tijdelijk over te nemen van een jongere (bijvoorbeeld schulden).
Daar waar de complexiteit groot is en een meer intensief traject gewenst is, vraagt het JIP een
indicatie aan via de WMO. Het blijkt voor sommige jongeren toch nodig om meer langdurige zorg
en ondersteuning te hebben.
1.5 Resultaten trajecten 2016
Het JIP streeft er eveneens sterk naar, om jongeren in hun eigen kracht te zetten, hen zelf zoveel
mogelijk vaardigheden aan te leren en daar waar mogelijk het netwerk in te schakelen om hen te
ondersteunen. Van de 127 afgesloten jongeren konden 57 jongeren (45%) op eigen kracht of met
behulp van hun eigen netwerk verder.
Van de
•
•
•
•

127 afgesloten trajecten hebben in 2016:
54 jongeren de doelen behaald en/of goed afgesloten
25 jongeren vervolghulp ingezet
1 jongere hoorde niet in deze vorm van zorg thuis (regiobinding, te zware problematiek)
25 jongeren hebben niets meer van zich laten horen en/of hebben zich niet aan de
afspraken (o.a. die van de briefadresregeling) gehouden (Dat is een aantal van 14%)
6

•
•
•

2 jongere raakte in detentie
2 jongere zelf de zorg afgebroken
18 jongeren vallen onder het kopje ‘anders.’ Bij hen is andere hulp geregeld, die meer
passend is of de jongere is verhuisd naar een plek buiten de regio Helmond.

Resultaten op gebied van wonen en inkomen
De woonsituatie van de 127 afgesloten jongeren was van 01-01 t/m 31-12-2016:
De woonsituatie van de 127
afgesloten jongeren was van 01-01
t/m 31-12-2016:
Inwonend bij ouders, vrienden of
familie

47

Zelfstandige woning

26

Wonen met begeleiding

25

Kamer

10

Dakloos
Onbekend

4
10

Detentie

1

Anders

4

Van de 127 afgesloten jongeren had
in 2016:
Werk

40

Bijstand

26

Studiefinanciering

16

Wajong

12

WW/ ziekte-uitkering
Geen inkomen

3
21

Alimentatie

1

Niet bekend

4

Inkomsten partner

1

WWB in aanvraag

3

1.6 Re-integratie medewerkers

De jongeren worden in de meeste gevallen via een ambulant hulpverlener van het JIP bij ons onder
de aandacht gebracht. We starten bij voorkeur met een driegesprek, waarbij met de jongere en
betrokken hulpverlener besproken wordt op welke leefgebieden vragen liggen en wie met welke
onderwerpen aan de slag gaat. De situatie vraagt een integrale aanpak: Om te kunnen werken is
bijvoorbeeld een stabiele woonsituatie vereist, financiële problemen dienen hanteerbaar te zijn om
bemiddeling naar werk te realiseren. Dit betekent dat de communicatie tussen de jongere en de
betrokken hulpverleners goed afgestemd moet zijn.
Onze meerwaarde bestaat o.a. uit:
•
Relatie met het Werkplein, we kennen de weg daar. Dit biedt voordelen bij de
aanvraagprocedure van uitkeringen; jongeren raken niet verstrikt in procedures waardoor
ze afhaken. Ook biedt het voordelen als het gaat om deelname aan projecten, kansen
richting betaald werk en kennis van regelgeving betreffende arbeidsgehandicapten.
•
Contacten hebben of kunnen leggen met werkgevers of collega-bemiddelaars”
7

In het 4e kwartaal hebben wij 10 jongeren in traject richting arbeid en of opleiding gehad, welke
inmiddels ook zijn afgesloten. In dit overzicht worden alleen de afgesloten trajecten benoemd.
Bij alle trajecten die de re-integratiemedewerkers hebben uitgevoerd is er sprake van een
hulpvraag gericht op werk (vinden en/of behouden), school (-keuze of vragen met betrekking tot
DUO) of uitkering.
Vaak zijn er naast deze vragen nog andere hulpvragen op het gebied van wonen, financiën e.d. die
door collega’s worden opgepakt.
Resultaten re-integratie medewerkers
Uitstroom naar

Aantal

Werk

6

Onbekend

0

Verhuisd buiten Helmond/regio

0

Gestopt / no show

1

Uitkering

0

Re-integratie traject (P@W)

0

School

0

Verwezen externe hulpverleningsinstantie

0

Verwezen intern naar collega

1

Vraag beantwoord

0

Detentie

1

Vrijwilligerswerk

1

De kansen op werk voor onze doelgroep blijven toenemen. De arbeidsmarkt biedt duidelijk meer
mogelijkheden dan voorheen. Jongeren worden meer benaderd door uitzendbureaus en ook in onze
contacten met werkgevers merken we meer vraag naar personeel.

1.7 Highlights en knelpunten

Senzer Werkbedrijf
De samenwerking met de bijzondere doelgroepen, een aparte afdeling, verloopt goed. We zijn het
niet altijd met elkaar eens, maar kunnen altijd in gesprek en komen er samen uit. De persoonlijke
aandacht voor de doelgroep van het JIP is hierin waardevol en we hopen die samenwerking nog
langer voort te kunnen zetten.
De cliënten ondervinden vooral problemen rondom de aanmelding. Cliënten worden vooral ingelicht
over de plichten en tegenprestaties voor het krijgen van een uitkering. Hierbij ervaren cliënten
weinig empathie voor hun persoonlijke situatie, ze voelen zich niet gehoord en voelen vooral de
verplichtingen, waardoor zij minder gemotiveerd zijn om mee te werken met trajecten. Deze
bejegening doet van alles met hun eigenwaarde en zelfbeeld, vaak ook voortkomend uit ervaringen
van het verleden. De cliënten die via het JIP bij een bijstandsuitkering terecht komen, schamen
zich vaak, maar kunnen er bovenal op dat moment niets aan doen. Regelmatig is het zo dat
mensen de stap eigenlijk niet willen maken.
De doelgroep van het JIP heeft de steun in de rug van een uitkering juist nodig voor een beter
welzijn en het op de rit krijgen van hun leven. Het JIP denkt dat “een zachtere hand en aansluiten
bij de cliënt” een betere insteek is, mensen hebben recht op een uitkering en het zal de stad
uiteindelijk meer voordelen opleveren. Uiteraard behoeven zij hiermee geen voorrangsregeling.
Onderstaand artikel uit de NRC van 24-11 jl onderschrijft deze visie:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/24/op-de-bodem-van-de-zelfredzaamheidsmatrix-5464763a1533372
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WMO-indicaties
Sinds dit jaar voeren we vanuit BJ ook WMO-indicaties uit. Wij vanuit het JIP zien dat sommige van
onze cliënten vaak langdurigere en intensievere hulp nodig hebben. Ze maken vaak een start bij
ons, maar we vragen dan soms een WMO-indicatie aan. In de basis is het JIP bedoeld voor
kortdurende begeleidingstrajecten. Wat we echter de afgelopen jaren hebben gezien is dat
problemen complexer en heviger zijn. Daardoor worden trajecten langer en intensiever. Dit is iets
wat de afgelopen jaren ook steeds in onze jaaroverzichten hebben aangegeven. Ook zien we dat
cliënten vaak bij ons willen blijven, omdat deze cliënten juist bij anderen zich niet gehoord voelden
en daar niet aangesloten werd bij hun behoeften. Door het uitvoeren van WMO-indicaties, hebben
we de mogelijkheid om goedlopende trajecten ook voor een langere periode goedlopend te houden
en in de toekomst goed af te sluiten.
Huisvesting
We zien nog steeds dat de sociale huurwoningenmarkt niet aantrekt. Er komt maar weinig vrij. Ook
de plekken voor kamerbewoning komen maar moeizaam vrij of ze zijn enorm duur en ook nog
eens qua bewoners niet geschikt voor onze doelgroep. Wat betreft begeleid wonen (met
huisvesting) zijn er maar weinig smaken voor onze doelgroep (SMO en soms Care Extra of een
andere aanbieder). Dit betekent dat het moeilijk is om iets passends voor onze cliënten te vinden.
Zowel intern als extern proberen we al jaren dit probleem kenbaar te maken.
Mijn Kleine
In 2016 zijn we gestart met het (tiener)moederproject ‘Mijn Kleine’. Dit project is opgezet in
samenwerking met het JIP, één van de re-integratiemedewerkers en een vrijwilligster, zelf een
tienermoeder.
Instanties die een tienermoeder begeleiden (wijkverpleegkundigen, consultatiebureaus, collega’s
intern bij BJ, Levgroep, SMO), of een gezin dat het niet breed heeft en een baby verwacht, kunnen
bij ‘Mijn Kleine’ terecht voor allerlei babyspullen, variërend van kleding tot kinderwagens en
grotere kindermaten voor de eventuele andere kinderen in het gezin.
Ondanks dat er op dit moment nog niet al te veel ruchtbaarheid aan gegeven wordt, omdat we
rustig willen opstarten, merken we dat het soms storm loopt en ‘Mijn Kleine’ langzaamaan in het
Helmondse en de omstreken bekendheid krijgt.
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2. Jongerenopbouwwerk over drie jaar
In de afgelopen jaren hebben de jongerenopbouwwerkers steeds bijgehouden waar ze kwamen,
wat ze deden en waar mogelijk met welk resultaat. Ieder kwartaal hebben we hierover
gerapporteerd aan de gemeente Helmond. In dit hoofdstuk gaan we kort in op de trends en
analyses die we kunnen opmaken uit de afgelopen jaren.

2.1 Trends en analyses
Doelgroep
HELMOND BREED 2014

TOTAAL

Aantal bezochte locaties/registraties Google
Docs

2762

Aantal keer niemand aanwezig

1806

Aantal keer jongeren aangetroffen

946

Aantal jongeren totaal

5661

Waarvan meisjes

515

Waarvan jongens

4726

Waarvan Nederlands

2007

Waarvan met een andere culturele
achtergrond

3695

HELMOND BREED 2015

TOTAAL

Aantal bezochte locaties/registraties Google
Docs

3124

Aantal keer niemand aanwezig

1992

Aantal keer jongeren aangetroffen

1132

Aantal jongeren totaal

7112

Waarvan meisjes

475

Waarvan jongens

6637

Waarvan Nederlands

1689

Waarvan met een andere culturele
achtergrond

5457

HELMOND BREED 2016

TOTAAL

Aantal bezochte locaties/registraties Google
Docs

2899

Aantal keer niemand aanwezig

1814

Aantal keer jongeren aangetroffen

1085

Aantal jongeren totaal

7628

Waarvan meisjes

845

Waarvan jongens

6760

10

Waarvan Nederlands

1885

Waarvan met een andere culturele
achtergrond

5743

In 2016 zien we opnieuw meer meisjes in vergelijking met 2014 en 2015. De verklaring is te
vinden in de toename van naschoolse activiteiten en de deelnam van het JOW aan bijvoorbeeld de
kermis. In absolute zin zien we een stijging van het aantal jongens. Dit is te verklaren door
activiteiten als het nachtvoetbal.
Er is in de afgelopen jaren veel contact gelegd met nieuwe jongeren. Dit door het organiseren van
andere activiteiten en het ontstaan van nieuwe groepen in de wijken.
Overlastlocaties
De afgelopen jaren zijn veel overlastlocaties hetzelfde gebleven. De groepen wisselen ooit nog wel
eens van plek, maar dit komt niet veel voor. Op nummer 1 staat de Heistraat. Dit vanwege de
horeca met ruime openingstijden. In Brandevoort zien we dat het aantal jongeren stijgt en
daarmee ook de overlast. Veel inzet is de afgelopen periode gepleegd op de Zangershof, waardoor
de overlast aanzienlijk is verminderd. In 2016 is locatie Overspoor in de top 3 van overlastlocaties
gekomen. Meer tieners en multiproblemgezinnen wonen in deze wijk.
Buurtonderzoeken
Vanuit het JPT en in samenwerking met de collega’s in de wijk (wijkagent, LEV groep) worden in
toenemende mate buurtonderzoeken gedaan. Kwam een buurtonderzoek in 2014 en 2015 nog in
een enkel geval voor, in 2016 zijn er 22 gedaan. Buurtonderzoek is vaak een effectief middel als
overlast gemeld wordt.
Huisbezoeken
Het aantal huisbezoeken varieert door de jaren heen. Dit kunnen we verklaren door de projecten
van we are neighbours, de inzet van de sociale netwerkstrategie en afhankelijk van het aantal
meldingen.
Drukke tijden
Piekmomenten in het werk van de jongerenopbouwwerkers zijn in mei/juni en in september. Dan
wordt er veel op straat geleefd. In november en december is het rustiger, in het begin van het jaar
is er vaak meer overlast op de binnenlocaties.
Toekomst
In overleg met de gemeente willen we kijken op welke manier we nog meer zicht kunnen krijgen
op de effecten van het jongerenopbouwwerk en gezamenlijk indicatoren bepalen waardoor we het
werk in de wijk nog beter in beeld krijgen. In 2017 starten we met de registratie van signalen rond
middelengebruik. De indruk is dat er op bepaalde plekken wel meer gedeald wordt.
Samenvattend
Overall zien we in de afgelopen jaren dat we meer planmatig zijn gaan werken, in samenwerking
met ketenpartners in de wijk en met het JPT, zien we soms sterke variatie in het aantal jongeren
op straat, hebben we meer activiteiten georganiseerd en zien we minder verplaatsing van jongeren
naar andere locaties.

JOW acties jongeren

2014

2015

2016

Contact leggen

242

355

239

Contact onderhouden

803

1028

970

Aanspreken gedrdag

247

223

293

Ingrijpen

16

15

3

11

Bemiddelen

32

45

65

Complimenteren

202

309

428

Participatie

30

140

123

Luisterend oor

559

807

715

Toeleiden

168

45

130

Verplaatsen naar een andere
locatie

115

139

85

Signaal wegleggen

86

84

151

Uitvoeren p.v.a.

233

663

437

Informeren/adviseren

506

523

741

Verbinden

35

207

155

Informatie inwinnen

464

529

464

Afspraak maken

37

26

22

JOW acties buurtbewoners

2014

2015

2016

Contact leggen

195

210

171

Contact onderhouden

223

223

212

Verbinden

36

43

9

Bekenheid geven aan eigen werk

183

195

186

Afspraak maken

147

122

112

Bemiddelen

18

21

28

Luisterend oor

254

288

267

Doorverwijzen

5

17

12

Signaal wegleggen

71

97

119

Informeren/adviseren

241

315

271

Informatie inwinnen

309

336

279

12

3. JOW Helmond Noord, Oost,
Suytkade/Annawijk en de Rijpelberg
In de tabel hieronder worden algemene cijfers van het 4e kwartaal van 2016 van het
jongerenopbouwwerk (JOW) van de wijken Helmond Noord, Helmond Oost, Suytkade/Annawijk en
de Rijpelberg weergegeven.
De cijfers die in de tabellen worden weergegeven impliceren geen unieke individuen, maar
contactmomenten die het JOW met een jongere en/of jongeren heeft gehad.
KW4
Aantal bezochte locaties/registraties in
Google Docs

377

Aantal keer niemand aanwezig

340

Aantal keer jongeren aangetroffen

37

Aantal jongeren totaal

523

Waarvan meisjes

299

Waarvan jongens

224

Waarvan Nederlands

407

Waarvan met een andere culturele
achtergrond

116

Het JOW is gedurende dit kwartaal 59 maal de wijk in geweest. Hieronder valt o.a. het werken met
groepen jongeren op straat, het afleggen van huisbezoeken, bijeenkomsten en activiteiten met
verschillende doelgroepen.
Highlights en opvallendheden algemeen
Het JOW is gedurende het vierde kwartaal 20 keer meer de wijk in geweest dan in het derde
kwartaal van 2016. Het aantal bezochte locaties is ook flink gestegen. Het aantal keren wanneer er
jongeren zijn aangetroffen, is dit kwartaal gedaald van 54 naar 37 locaties. Het aantal
contactmomenten met jongeren is dit kwartaal echter weer gestegen: van 315 contactmomenten
naar 523 contactmomenten. De grote stijgingen en dalingen zijn te verklaren: Het JOW is dit
kwartaal meer de wijk in geweest omdat er geen sprake was van langdurig vakantieverlof. In het
begin van het vierde kwartaal was het erg druk met jeugdgroepen in de wijk. Naarmate het weer
slechter en kouder werd, was het erg rustig met jongeren op straat. Dit zorgde ervoor dat er meer
locaties bezocht werden, terwijl er niet veel jeugd buiten was. Tot slot heeft het JOW om de week
deelgenomen met de naschoolse activiteiten voor de meiden uit groep 6 t/m 8 van de Silvester
Bernadette (Helmond Oud-Oost), water er voor zorgt dat er een flinke stijging ontstaat in
contactmomenten, dus ook bij het aantal meisjes. Bij elke activiteit waren er tussen de 12 à 20
meiden aanwezig.
3.2

Locaties

Top 3 locaties
1.Johannes
Vermeerlaan

2. Noorderlicht

3. Twentehof

Locatie nummer

1.

2.

3.

Aantal keer locaties bezocht/registraties in Google Docs

25

24

18

Aantal keer niemand aanwezig

21

18

14

Aantal keer jongeren aangetroffen

4

6

Aantal jongeren totaal

26

19

4
32

13

Waarvan meisjes

7

2

Waarvan jongens

19

17

31

Waarvan Nederlands

24

15

10

Waarvan met een andere culturele achtergrond

2

4

22

1

* Het JOW heeft het registratie systeem in Google Docs aangepast. Bij de top 3 locaties is
voorheen uit gegaan van de locatie die het meeste bezocht is. Nu is er uitgegaan van de locaties
waar het meeste aantal keren jongeren zijn aangetroffen.
Highlights en opvallendheden wat betreft locaties
In dit kwartaal nam de overlast rondom de Johannes Vermeerlaan toe. Het JOW heeft de
locatie hierom veelvuldig meegenomen in haar rondes. Bewoners ervaren overlast in de
vorm van baldadigheid, asociaal gedrag, geluidsoverlast, rommel en
bedreigingen/intimidatie richting (kwetsbare) bewoners. De jeugd hangt veel rondom één
van de flats van de Johannes Vermeerlaan. De wijkagent heeft enkele van de betrokkenen
duidelijk aangesproken en aangegeven dat er repressief opgetreden gaat worden als ze de
jeugd een strafbaar feit ziet plegen. De jongeren zijn daarnaast ook door het JOW en het
JW (Levgroep) aangesproken. Het is daarna zichtbaar rustiger geworden in de wijk. en
beide hebben geprobeerd de jeugd te activeren door een activiteit met hen op te zetten. De
jeugd is echter lastig te motiveren. Ondanks de vele signalen van overlast is er niet veel
jeugd aangetroffen. De laatste weken van dit kwartaal was het erg rustig op de locatie. Tot
slot zijn er ook korte lijntjes met de betrokken hulpverleners van BJ die bij het gezin
betrokken zijn. Voor meer informatie over de Johannes Vermeerlaangroep wordt verwezen
naar hoofdstuk 2: groepen jongeren.
-

-

De locatie Noorderlicht is en blijft een belangrijke hotspot waar incidenteel meldingen
komen van overlast m.n. vanuit de dokterspraktijk. In het begin van dit kwartaal was er
een incident bij de praktijk. Jeugd bonkten op de ramen tijdens het spreekuur. De dokter
heeft hen proberen aan te spreken waarop de jeugd de dokter vervolgens intimideerde.
N.a.v. dit incident heeft er een spoedoverleg plaats gevonden met alle betrokken
professionals: de dokter, de Politie, Savant, Bergopwaarts, Levgroep en BJ. Vanuit dit
overleg zijn acties ontwikkeld: er is een groepsapp aangemaakt met de dokter, de
wijkagent en de jongeren(opbouw)werkers. Vooral op de donderdagavond zal er extra inzet
gepleegd worden door het J(O)W – dit omdat er op donderdagavond ook spreekuur is
vanuit de huisarts en er vaak incidenten zijn geweest –. Tot slot gaat Bergopwaarts met
Savant kijken naar fysieke aanpassingen rondom de praktijk om baldadigheid minder
gemakkelijk te maken. In de maanden
november en december is het vrij rustig
geweest met de jeugd op deze locatie. Er zijn
door het J(O)W verschillende groepjes
jongeren aangetroffen. Bijna alle jongeren –
zoals afgesproken met de jeugd – zaten op
het achterste bankje wat het verste van de
huisartsenpraktijk en de bewoners van
Savant staat. Voor meer informatie betreft de
groepen wordt verwezen naar het volgende
hoofdstuk.
Midden september is er door de politie een “verrassingsaanval” uitgevoerd bij het
Rijpelplein. Dit heeft veel teweeg gebracht in de media, in de politiek en bij de jongeren.
Sinds de verassingsaanval is het erg rustig geweest rondom De Brem, Rijpelplein en
Twentehof. Door alle signalen van overlast in de zomer is o.a. de locatie Twentehof
veelvuldig meegenomen. De contactmomenten die op het Twentehof hebben
plaatsgevonden zijn in relatie met activiteiten die daar georganiseerd zijn. Het JOW heeft
sinds september een stagiair in begeleiding. Hij heeft samen met een stagiair van het
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jongerenwerk van de Levgroep - n.a.v. de overlast in de wijk – in de herfstvakantie een
voetbaltoernooi genaamd de Rijpelcup georganiseerd met als doel contacten te leggen en
op te bouwen met de jeugd. De Wijkvereniging heeft de prijzen gesponsord en de
Belangengroep Rijpelberg heeft middels blikjes frisdrank een bijdrage geleverd. Ook zijn
beide stagiaires betrokken bij een naschoolse activiteit met Basisschool de Straap voor de
jongens uit groep 8. De naschoolse activiteiten wordt wekelijks georganiseerd en er zijn
circa tussen de 8 en 12 jongeren aanwezig in de leeftijd van 10 – 12 jaar.
3.2 Groepen jongeren
Top 3 Groepen Jongeren
1. Noorderlichtgroep

2. Johannes
Vermeerlaangroep

3. Adonislaangroep

Groep nummer

1.

2.

3.

Aantal keer contact gelegd met groep

4

4

5

Aantal jongeren totaal

14

26

22

Waarvan meisjes

2

7

1

Waarvan jongens

12

19

21

Waarvan Nederlands

12

24

12

Waarvan met een andere culturele achtergrond

2

2

10

Aantal keer groep op verschillende locaties
gesignaleerd

1

1

4

Gemiddelde leeftijd groep in jaren

16 - 18

10 - 16

16 – 23

Highlights en opvallendheden betreft groepen jongeren
Er is niet echt sprake van dé Noorderlichtgroep. De groep
die op deze locatie komt, bestaat uit verschillende kleine
groepjes. Een aantal jongeren uit de oude
Noorderlichtgroep zoals we die een aantal jaar geleden
kenden, nieuwe gezichten en een aantal Marokkaanse
jongens. De jongeren kennen elkaar wel onderling, maar
er is duidelijk een scheidingslijn te zien tussen de
groepjes. Ook de samenstelling van de Noorderlichtgroep
is de afgelopen jaren nogal veranderd. Een jongen uit de
oude Noorderlichtgroep – die lange tijd uit beeld was – is
weer wat vaker te vinden op deze locatie. Het JOW merkt dat deze jongen andere en
nieuwe jongeren aantrekt. Na het incident begin dit kwartaal – zoals boven beschreven – is
het vrij rustig geweest op deze locatie.
-

De Johannes Vermeerlaangroep bestaat voornamelijk uit
Nederlandse jongeren waarvan bijna iedereen een
rugzakje heeft. Thuis spelen er verschillende problemen,
ouders hebben geen zicht op de jongeren waardoor ze
veel op straat hangen. Wellicht is de straat voor hen meer
een thuis als hun eigen huis. Het gaat om jonge jeugd die
veel al bekend is bij politie en bij andere hulpverleners.
De wijk ervaarde veel overlast van deze groep. Zoals
eerder beschreven was de groep aan het eind van dit
kwartaal minder in beeld en minder op straat waardoor de overlastmeldingen ook afnamen.

-

Dit kwartaal is de Adonislaangroep minder zichtbaar in beeld geweest. Wel had het JOW
zorgen over een jongen uit deze groep. Vanuit signalen op straat heeft het JOW te horen
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gekregen dat één jongen behoorlijk aan het experimenteren was met harddrugs. Dit was
de reden voor het J(O)W om zowel bij vader als moeder op huisbezoek te gaan om de
zorgen te delen en bespreekbaar te maken. Tot slot is er in de december behoorlijk wat
vuurwerkoverlast en vandalisme geweest in de Planetenwijk. Het J(O)W heeft zowel
volwassen als jongeren hierop aangesproken. De bewoners van de Planetenflats hebben
veel overlast gehad van de gevolgen van vuurwerkmisbruik.
-

Wat niet in de tabel terug komt maar wel noemenswaardig is, is de samenwerking met de
Levgroep. Samen zijn we betrokken bij de Silvester Bernadette en de Straap betreft de
naschoolse activiteiten. Het jongerenwerk van de Levgroep is betrokken bij de naschoolse
activiteiten van de jongens van groep 6 t/m groep 8 en het JOW is betrokken bij de
naschoolse activiteiten van de meiden van groep 6 t/m 8 van de Silvester Bernadette. Bij
de Straap is zowel JOW als de Levgroep betrokken bij een wekelijkse naschoolse
voetbalactiviteit van groep 8.
Het doel van de naschoolse activiteiten is (preventief) contactleggen met de doelgroepen,
een vertrouwensband opbouwen, teambuilding/samenwerken, aanspreken op gedrag en
een positieve gedragsverandering bewerkstelligen. Het JOW merkt naarmate het project
vordert de doelgroepen steeds toegankelijker worden in het contact en naar het JOW toe
komen met vragen over verschillende leefgebieden. Mocht de doelgroep in de toekomst op
straat gaan hangen dan is het contact gemakkelijker door de basis die hier gelegd wordt.

-

Vorig kwartaal stond de groep Overspoor Tieners in de top 3. Dit kwartaal was het erg
rustig op de locatie Overspoor. In de zomer was er veel overlast en waren er zorgen om
bepaalde jongeren. Ook hadden enkele jongeren zich niet goed gedragen in het wijkhuis en
hebben ze een verbod gekregen wat de relatie tussen de jongeren en het wijkhuis
verslechterde. Naar aanleiding van deze signalen heeft het JOW in samenwerking met de
Levgroep besloten om tijd te investeren in deze groep. Er is daarna twee keer met de
jongeren overlegd over een gezamenlijke activiteit; één keer in het St. Annawijkhuis en
één keer op het kantoor van het JOW. Het J(O)W heeft de jongeren gemotiveerd en
meegenomen op een dropping georganiseerd door het St. Annawijkhuis. Zowel de banden
tussen de vrijwilligers van het wijkhuis en de jongeren als de banden tussen de jongeren
en de betrokken jongerenwerkers zijn aanzienlijk versterkt.
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3.3 Individuele jongeren
Dit kwartaal is er geen individuele jongeren naar het JIP doorverwezen.
Tabel: Resultaten/acties n.a.v. inzet JOW met contacten jongeren
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0

KW4

Highlights en opvallendheden betreft resultaten
Als je kijkt naar de bovenstaande tabel zie je duidelijk dat er minder nieuwe contacten zijn gelegd
en onderhouden met jongeren in vergelijking met het vorige kwartaal en het kwartaal daarvoor.
Door de verschillende naschoolse activiteiten, het voetbaltoernooi de Rijpelcup en door het
bespreken van zorgen met jongeren en/of ouders is de op sommige resultaten hoger gescoord
vergeleken met het vorige kwartaal. In de wintermaanden is altijd een daling te zien betreft nieuwe
contacten, zo ook weer dit kwartaal.

3.4 Buurtbewoners
Het aantal contactmomenten staat niet gelijk aan het aantal bewoners. Bij één contactmoment kan
er met meerdere bewoners contact zijn gelegd
Contactmomenten en huisbezoeken per wijk
Wijk

Contactmomenten

Huisbezoekenindeling

Helmond Noord

18

5

Oud-Oost

5

/

Rijpelberg

1

/

Binnenstad

3

1

City-gebied

5

1

Peelgemeenten

2

2

Totaal

34

9

17

Vorm van contact
Huisbezoek

9

Gesprek met bewoners

16

Buurtonderzoek

1

Bijeenkomst/overleg

7

Ergens binnen tegen
gekomen

/

Telefonisch contact

2

Tabel: Resultaten/acties n.a.v. inzet JOW met contact buurtbewoners
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Highlights betreft bewoners
Als je kijkt naar de bovenstaande grafiek zijn de verschillen met de voorafgaande kwartalen
best groot. Meerdere acties en/of behaalde resultaten zijn t.o.v. de vorige kwartalen
gedaald. Ook zijn enkele behaalde resultaten gestegen. Het verschil is te verklaren aan het
feit dat er dit kwartaal – m.n. de laatste maanden van 2016 – weinig overlastmeldingen
waren en er dus minder nieuwe contacten zijn gelegd met bewoners. In kwartaal 2 en 3
heeft de werving van We Are Neighbours plaatsgevonden en een groot buurtonderzoek in
de Rijpelberg vanwege de toenemende jeugdoverlast (zie kwartaalrapportage 3). Doordat
er dit kwartaal minder overlast was i.v.m. de voorafgaande kwartalen, is er een
vermindering te zien in; het leggen van nieuwe contacten, bekendheid geven aan het werk,
informeren/adviseren, luisteren en informatie inwinnen. Dit kwartaal zijn er t.o.v. vorig
kwartaal meer contacten onderhouden en is er meer verbinding tussen de bewoners
onderling gelegd. Dit is te verklaren aan de hand van het project We Are Neighbours 3.0
(WAN3) waarvan de uitvoering in het vierde kwartaal heeft plaats gevonden. In het vierde
kwartaal is door het project veel geïnvesteerd in de deelnemers van WAN3, wat er voor
zorgt dat het contact intensiever en duurzamer is.
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-

Als je kijkt naar de 2 tabellen zijn er ook veel dalingen te zien. De verklaring hiervoor is
hierboven reeds beschreven. In Helmond Noord zijn de contactmomenten iets gestegen en
het aantal bijeenkomsten en overleggen zijn ook gestegen. De activiteiten van WAN3 vallen
onder de noemer bijeenkomst of overleg.

-

De uitvoering van We Are Neighbours 3.0 heeft dit kwartaal plaatsgevonden. Het aantal
deelnemers daalde na de wervingsfase onverwacht van 25 naar 9. Tijdens de kick-off met
deze bewoners, wilden de professionals van BJ en Woonpartners aangeven het project te
stoppen wegens te weinig animo vanuit de bewoners. De bewoners kwamen echter zelf
met nieuwe ideeën en vonden het jammer het project te stoppen. Die avond hebben we
gezamenlijk het programma aangepast. Een bewoner riep “het kan wel bij mij thuis!”. Zo
ontstond er een nieuwe invulling van het project waarin de bewoners een groot aandeel in
hebben gehad, meer verantwoordelijkheid hebben gedragen en er meer participatie was:
Verbinding op ten top dus! De eerste workshop pompoen plakken vond bij 2 huishoudens
plaats. De tweede activiteit was bowlen bij Fitland. De 3e workshop is ook door een van de
bewoners georganiseerd. Zij heeft de groep een introductieles yoga gegeven. De
eindafsluiting heeft in het nieuwe jaar plaats gevonden bij bewoners thuis. Hierover meer
in de volgende kwartaalrapportage.

-

Het JOW is gebeld door een verwarde bewoner uit de Planetenwijk. Na een huisbezoek
heeft het JOW de bewoner doorverwezen en warm overgedragen naar de
wijkverpleegkundige uit de wijk.

-

N.a.v. de buitenschoolse activiteiten op de Silvester Bernadette hebben de ouders van de
kinderen aangegeven ook graag een keer met alleen de ouders te willen gymmen. Het JOW
en JW van de Levgroep hebben bij deze activiteit (apenkooi) aangesloten. Het doel was
kennismaking, preventie en een start te maken met de werving van We Are Neighbours 4.0
in de Bloemenwijk, gelegen in Helmond Oud-Oost.

-

Zoals al eerder beschreven bij groepen jongeren zijn ook zorgen uitgesproken over een
individuele jongen, uit de Adonislaangroep, naar zijn ouders. Ook een taak van het JOW.
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Ondanks dat het door de jongere niet altijd gewaardeerd wordt, staat de veiligheid en de
gezondheid van de jongere voor op en horen de ouders als het jongere onder de 18 jaar
betreft hiervan zeker op de hoogte te zijn.

3.5 Nieuwe contacten binnen het netwerk
Het JOW heeft gedurende het vierde kwartaal van 2016 haar netwerk uitgebreid met 17 nieuwe
contacten. Gedurende het jaar 2016 heeft het JOW haar netwerk uitgebreid met in totaal 92
nieuwe contacten.
Er heeft een kleine correctie plaats gevonden in het tweede en derde kwartaal, dit in verband met
een rekenfout. De grafiek die hieronder staat weergegeven is juist.
Niet alle nieuwe contacten in de categorie buurtbewoners zijn geregistreerd. Het betreft alleen
`nieuwe contacten` daar waar ook daadwerkelijk contactgegevens met elkaar zijn uitgewisseld. Dit
gebeurt bijvoorbeeld altijd bij een huisbezoek en een lang gesprek aan de deur. Tijdens een
wijkraad of een kort gesprek met een bewoner over bijvoorbeeld een overlastlocatie, is hier niet
altijd tijd en noodzaak voor.
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4. JOW Helmond Oost en Brandevoort
Hieronder in de tabel worden algemene cijfers van het jongerenopbouwwerk (JOW) Helmond Oost
en Brandevoort weergegeven van het vierde kwartaal van 2016. De cijfers die in de tabellen
worden weergegeven impliceren geen unieke individuen, maar contactmomenten die het JOW met
een jongere heeft gehad.
Aantal bezochte locaties/registraties in
Google Docs

134

Aantal keer niemand aanwezig

117

Aantal keer jongeren aangetroffen

17

Aantal jongeren totaal

84

Waarvan meisjes

7

Waarvan jongens

77

Waarvan Nederlands

51

Waarvan met een andere culturele
achtergrond

33

Het JOW is gedurende het 4e kwartaal 23 avonden en/of middagen de wijk in geweest. Hieronder
valt onder andere het werken met groepen jongeren op straat, huisbezoeken met buurtbewoners,
bezoek aan wijkraden, bijeenkomsten met verschillende doelgroepen en voetbal activiteiten met
jongeren. De cijfers vallen dit kwartaal lager uit i.v.m. een langdurige vakantie van de
jongerenopbouwwerker.
4.1 Locaties
Top 3 Legenda locatienummers
1. Brandevoort Mondomijn
afdak

2. Dierdonk Promenade

3. Brouwhuis
winkelcentrum

* Een locatie kan meerdere malen per dag door het JOW zijn bezocht op verschillende tijdstippen
of in hetzelfde tijdsblok
Locatie nummer

1.

2.

3.

Aantal keer locaties
bezocht/registraties in Google Docs*

12

7

6

Aantal keer niemand aanwezig

8

5

5

Aantal keer jongeren aangetroffen

4

2

1

Aantal jongeren totaal

17

8

6

Waarvan meisjes

4

1

0

Waarvan jongens

13

7

6

Waarvan Nederlands

17

8

3

Waarvan met een andere culturele
achtergrond

0

0

3
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Highlights en opvallendheden algemeen
-

-

-

-

-

-

Het JOW heeft dit kwartaal beduidend minder jongeren aangetroffen. Een belangrijke factor
dat meespeelt heeft te maken met de vakantie van de jongerenopbouwwerker. Ook in de
werkzame periode was het opvallend rustig in de wijken en waren er bijna geen overlast
meldingen m.b.t. jeugd.
Locatie 1 is het afdak van Basisschool Mondomijn in Brandevoort. Net als in het vorige
kwartaal waren hier jongeren te vinden. Er is een melding binnengekomen betreffende de
afval en vernielingen op deze locatie. De directie van de school heeft een open houding
richting de jeugd en wilt graag een gesprek met deze groep om afspraken te maken.
Tevens heeft het JOW middelengebruik geconstateerd op deze locatie. In het vorig kwartaal
heeft het JOW met Novadic en het JPT hierover overleg gehad en de signalen gedeeld.
Locatie 1 Promenade. Net zoals in vorige kwartalen en jaarverslagen geschreven, blijft
deze locatie een vindplek voor jongeren. Dit kwartaal zag het JOW deze groep voornamelijk
wat voetballen en hangen met elkaar bij de bankjes. Van overlast is hier verder geen
sprake geweest op een opgeblazen prullenbak met Nieuwjaar na.
Op locatie 3, bij het winkelcentrum in Brouwhuis heeft het JOW willen waarborgen dat de
jeugd niet meer op deze plek gaat hangen zoals in het plan van aanpak. Het JOW heeft de
jeugd hier nog 1 keer gesproken waarop ze bevestigd hebben hier niet meer te willen
hangen en onderweg waren naar een andere locatie waar het niet zo overlastgevoelig is.
Vorig kwartaal heeft het JOW het basketbalveldje bij de Neerhei te Brandevoort bezocht
omdat er vaker jeugd aangetroffen werd en heeft signalen doorgezet naar Novadic-Kentron
betreffende het middelengebruik. Dit kwartaal is er 1 melding geweest van geluidsoverlast.
Daarom heeft het JOW een buurtonderzoek verricht op deze locatie. Hieruit kwam de
conclusie dat de hele buurt over het algemeen geen last van deze groep heeft. In de zomer
(voornamelijk in het weekend) zijn er enkele bewoners die de herrie van de jeugd
hinderlijk vinden en 1 bewoner daarvan spreekt de groep daarop aan waarop de jeugd
positief en begripvol reageert.
Het JOW heeft ondersteuning geboden bij het vakantievoetbal, met als doel overlast tijdens
de schoolvakantie op straat te verminderen.

4.2 Groepen jongeren
Hieronder worden de voornaamste groepen jongeren beschreven met daarbij de inzet die gepleegd
is op de groepen.
Top 3 Legenda groep nummers
1. Brandevoort
Mondomijn groep

2. Dierdonk Promenade
groep

3. Brouwhuis
Winkelcentrum groep

Groep nummer

1.

2.

3.

Aantal keer contact gelegd met groep

11

3

2

Aantal jongeren totaal

21

13

10

Waarvan meisjes

6

1

0

Waarvan jongens

15

12

10

Waarvan Nederlands

21

13

7

Waarvan met een andere culturele
achtergrond

0

1

3

Aantal keer groep op verschillende
locaties gesignaleerd

2

1

1

16-18

16-41

Gemiddelde leeftijd groep in jaren

15-18
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Highlights en opvallendheden betreft groepen jongeren
De Brandevoort Mondomijngroep heeft ook dit kwartaal veel bij de basisschool gehangen.
Het JOW heeft de jeugd aangesproken op de rommel en vernielingen en de jeugd stond
open voor een gesprek met de directrice van de school, waardoor het JOW een
bemiddelingsrol kon innemen. Het gesprek zou plaatsvinden totdat de groep uit elkaar
ging, wegens onderlinge ruzies en uiteindelijk niet meer op deze locatie rondhing.
De Dierdonk Promenade groep is goed aanspreekbaar en heeft het JOW deze groep alleen
hoeven aan te spreken om het een beetje netjes te houden. Van deze groep heeft het JOW
1 jongen doorverwezen naar het JIP m.b.t. een hulpvraag.
Het JOW heeft nog gesprekken gehad met de groep die bij winkelcentrum brouwhuis hing.
Het JOW wilde dit kwartaal waarborgen dat de groep hier ook niet meer terugkomt en de
groep bevestigd dit in de gesprekken.

4.3 Individuele jongeren
Het JOW heeft 2 jongeren intern doorverwezen naar het JIP voor een hulpvraag m.b.t. werk en
inkomen. Tevens heeft het JOW op vraag van een behandel coördinator, een gesprek gehad met
een jongen die in een hulpverleningstraject zit om toegang te krijgen tot de kern van zijn
problematiek.
Tabel: Resultaten n.a.v. inzet JOW met contacten jongeren
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Zoals te zien is in bovenstaande grafiek, is er een stijging van de acties m.b.t. jongeren. Daarna
neemt dit af vanaf het 3e kwartaal tot aan het einde van het jaar. Dit is te verklaren door de
rustige zomer waarbij veel jongeren op vakantie waren. Het laatste kwartaal heeft de
jongerenopbouwwerker vakantie gehad. Aan de acties in de grafiek is af te lezen dat er vooral is
ingezet op het onderhouden van de contacten, waardoor vertrouwen gewonnen wordt. Daardoor
kon er goed ingezet worden op andere acties die tevens hoog scoorden zoals, adviezen geven,
informatie inwinnen, uitvoeren van een plan van aanpak en signalen wegzetten intern of extern.
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4.4 Buurtbewoners
Het JOW legt contact met bewoners wanneer er een overlastmelding binnenkomt.
Contactmomenten en huisbezoeken per wijk
Wijk

Contactmomenten

Huisbezoeken

Dierdonk

2

0

Brouwhuis

2

1

Brandevoort

4

2

Mierlo Hout

1

1

Centrum

2

2

Helmond Noord

0

0

Totaal

11

6

Vorm van contact

Aantal
keer

Huisbezoek

6

Gesprek aan de deur

0

Tegen gekomen op straat

1

Bijeenkomst/overleg

3

Telefonisch benaderd

0

Ergens binnen
tegengekomen

0

Buurtonderzoek
(meerdere woningen)

1

Highlights betreft bewoners
Het JOW heeft minder contact met buurtbewoners gehad dit kwartaal i.v.m. de vakantie van de
jongerenopbouwwerker.
Tabel: Resultaat /actie n.a.v. inzet JOW met contact buurtbewoners per kwartaal.
16
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-

Het JOW heeft een positief gesprek gehad met de directrice van basisschool de Mondomijn
in Brandevoort, welke mogelijkheden biedt ten gunste van de leefbaarheid m.b.t jongeren
die bij de basisschool willen hangen na schooltijd. Hierdoor staat de deur open voor een
dialoog tussen directie en de jongeren.

-

Het JOW heeft op vraag van de wijkraad in Brandevoort een presentatie gegeven aan de
buurtpreventie teams, door tips en adviezen te geven hoe om te gaan met de hangjeugd
die ze in de wijk tegenkomen.

-

Het JOW heeft een ruzie bemiddeld tussen een ondernemer en een jongen die een
baksteen door de raam van het winkelpand van de ondernemer heeft gegooid.

-

Het JOW heeft geparticipeerd aan het wijkactieplan overleg bij de wijkraad in Brouwhuis.

-

Het JOW heeft een buurtonderzoek gehouden bij de aangrenzende woningen bij het
basketbalveldje gelegen aan de Neerhei te Brandevoort n.a.v. een overlast melding via de
politie.

4.5 Nieuwe contacten binnen het netwerk
Het JOW heeft gedurende het 4e kwartaal van 2016 haar netwerk uitgebreid met 7 nieuwe
contacten. In totaal zijn er in het jaar 2016 44 nieuwe contacten geweest.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Buurtbewoners

Professionals
KW 1

Ondernemers
KW 2

KW 3

KW 4
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5. JOW Helmond Centrum en West
Hieronder in de tabel worden algemene cijfers van het jongerenopbouwwerk (JOW) van de wijken
Helmond Centrum en West weergegeven over het vierde kwartaal van 2016.
De cijfers impliceren geen unieke individuen, maar contactmomenten die het JOW met een jongere
heeft gehad.
Aantal bezochte locaties/registraties in
Google Docs
Aantal keer niemand aanwezig

198
37

Aantal keer jongeren aangetroffen

161

Aantal jongeren totaal

937

Waarvan meisjes

13

Waarvan jongens

924

Waarvan Nederlands

6

Waarvan met een andere culturele
achtergrond

931

Het JOW is gedurende dit kwartaal 59 maal de wijk in geweest. Hieronder valt onder andere het
werken met groepen jongeren op straat, huisbezoeken, bijeenkomsten en activiteiten met
verschillende doelgroepen. Dit kwartaal zijn er meer jongeren gesignaleerd in vergelijking met het
vorige kwartaal. In het vorige kwartaal was de zomervakantie waarbij veel jongeren toen op
vakantie waren. Dit kwartaal zijn jongeren vooral veel aangetroffen in horecagelegenheden.
5.1 Locaties
Top 3 locaties
1. Heistraat

2. Nachtwinkel

3.Kloosterweide

*Een locatie kan meerdere malen per dag door het JOW zijn bezocht op verschillende tijdstippen of
in hetzelfde tijdsblok
Locatie nummer

1.

2.

3.

Aantal keer locaties bezocht/registraties in Google Docs

48

31

16

Aantal keer niemand aanwezig
Aantal keer jongeren aangetroffen

6

21

11

42

10

5
15

150

20

Waarvan meisjes

0

0

0

Waarvan jongens

150

20

15

0

0

0

150

20

15

Aantal jongeren totaal

Waarvan Nederlands
Waarvan met een andere culturele achtergrond

Highlights en opvallendheden wat betreft locaties
Zoals voorgaande kwartalen en dit kwartaal blijft de Heistraat een populaire locatie voor de
hardere kern doelgroepen. Dit kwartaal zijn er meer contactmomenten met jongeren in de
Heistraat geweest in vergelijking met het vorige kwartaal. Waarbij het vorige kwartaal zou
gaan om 37 contactmomenten, waren er nu 42. Diverse groepen jongeren die in beeld zijn
bij het JOW zijn hier vaak te vinden. Risicofactoren (zoals negatieve beïnvloeding van de
jongere jeugd, aansporen tot overlast/criminaliteit etc.) vragen veel aandacht en inzet van
het JOW. Veel jongeren die zich normaal in de Heistraat bevinden zijn nu vaker in het café
Nazar te vinden in de Heistraat.
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-

De Nachtwinkel is dit kwartaal regelmatig bezocht door het JOW. Dit kwartaal waren er
minder jongeren op deze locatie in vergelijking met het vorige kwartaal. Ook dit heeft te
maken met het feit dat jongeren elkaar vaker ontmoeten in horecagelegenheden dan op
straat. Om overlast te voorkomen worden op deze locatie jongeren aangesproken op hun
gedrag en vaak meegenomen naar rustige locaties. Verder is dit ook een vindplaats om
jongeren te werven voor het Unity 8 project.

-

Ook dit kwartaal is er weer inzet geweest om jongeren te benaderen middels de
fitnessactiviteit bij Unity 8. Het JOW werkt hierbij aan sociale vaardigheden in een
openbare ruimte waar respect en fatsoen centraal staan. Tevens sluit deze activiteit goed
aan bij de doelgroep zodat ze in die tijd geen negatief gedrag op straat kunnen tonen.

-

De kloosterweide is een nieuwe top3 locatie uit Oud-West. Vanuit deze locatie zijn er
diverse overlastmeldingen geweest. De doelgroep van deze locatie bestaat niet uit alleen
maar jongeren, ook volwassenen komen hier bij elkaar. Verder komen hier ook jongeren(
jong volwassenen) hangen die 5 à 6 jaar deel uitmaakten van een lastige hanggroep.
Het JOW blijft in gesprek gaan met deze jongeren over de overlast.

5.2 Groepen jongeren

Top 3 Groepen Jongeren
1. Mobiele Hardere Kern
groep

2. Kern groep

Groep nummer

3. Heistraat groep

1.

2.

3.

Aantal keer contact gelegd met groep

113

20

15

Aantal jongeren totaal

834

41

34

Waarvan meisjes

13

0

0

Waarvan jongens

821

41

34

6

0

0

828

41

34

10

11

7

17-23

19-23

16-19

Waarvan Nederlands
Waarvan met een andere culturele achtergrond
Aantal keer groep op verschillende locaties
gesignaleerd
Gemiddelde leeftijd groep in jaren

Highlights en opvallendheden betreft groepen jongeren
De Mobiele Hardere Kern Groep is een combinatie van diverse jongeren met wisselende
samenstelling van groep. Veel jongeren uit andere groepen mengen zich met andere
jongeren. Als je bijvoorbeeld 2 jongeren hebt uit de Heistraat groep en 2 jongeren uit de
Kern groep die samen als 1 groep zijnde staan, noemen wij deze groep de mobiele Hardere
Kern groep.
-

De kern groep is een moeilijke groep, deze groep bestaat uit ongeveer 5 jongeren. De
groep was voorgaande kwartalen groter. Deze groep is ook in beeld bij de politie waarbij
een aantal jongeren verdacht en veroordeeld zijn voor criminele activiteiten. Bijna alle
jongeren binnen deze groep zitten nog steeds zonder opleiding of werk. Deze groep
veroorzaakt regelmatig overlast en is veelal in de avond en nachturen op straat te vinden.
Het JOW zoekt deze groep veelvuldig op. In bijzijn van het JOW worden deze jongeren
direct aangesproken op hun gedrag en worden ze regelmatig weggeleid naar andere
locaties.

27

-

De Heistraat groep staat in de top 3. Dit is een vrij grote groep van ongeveer 9 jongeren
tussen de 16 en 19 jaar. De samenstelling van deze groep verandert regelmatig. Dit komt
doordat er in deze groep vaak onderlinge conflicten zijn, die invloed hebben op de groep
samenstelling. Hierdoor treffen we deze groep vaak in subgroepen aan. De meeste
jongeren uit deze groep ervaren problemen op school en werk. Een aantal jongeren uit
deze groep houden zich bezig met criminele activiteiten. Jongeren uit deze groep mengen
zich vaak met andere groepen jongeren. Het JOW heeft diverse jongeren doorverwezen
naar het JIP. Inmiddels zijn er al een aantal jongeren uit deze groep aan het werk, wat er
voor zorgt dat er minder hangjongeren op straat zijn. Tevens onderhoudt het JOW ook
contact met ouders naar aanleiding van de zorgen die er zijn over de betreffende jongere.

5.3 Individuele jongeren
Het JOW heeft diverse jongeren hulp geboden met het zoeken naar werk en stage.
Zes jongeren zijn als individu meer in beeld geweest en hebben een vorm van ondersteuning
vanuit JOW gekregen. Het JOW biedt ondersteuning aan jongeren op verschillende leefgebieden
zoals opleiding, werk, inkomen, schulden, justitieel en vrijetijdsbesteding. Wanneer er sprake is
van Multi-problematiek verwijst het JOW door naar het JIP. Tevens wanneer een jongere een
hulpvraag heeft betreft huisvesting worden jongeren doorverwezen naar het JIP. Het JOW werkt
intensief samen met het JIP, binnen een gezin met Multi-problematiek. In deze gevallen heeft het
JIP de regie over het hulpverleningsproject en biedt het JOW ondersteuning in de uitvoering. Dit is
dan gericht op de jongeren die vaak op straat te vinden zijn.

Tabel: Resultaten n.a.v. inzet JOW met contacten jongeren
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Highlights en opvallendheden betreft resultaten

-

In bovenstaande tabel zijn de resultaten af te lezen die het JOW heeft bereikt in het
contact met jongeren. Zoals te zien is in bovenstaande grafiek, heeft het JOW vooral inzet
gehad op het onderhouden van de contacten, positief gedrag te stimuleren, adviezen geven
en informatie inwinnen d.m.v. een luisterend oor volgens de presentie methode.
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5.4 Buurtbewoners
Het JOW legt contact met bewoners wanneer er een overlastmelding binnenkomt.
Overlastmeldingen komen ook vanuit andere routes zoals het JPT, de wijkagent en/of andere
samenwerkingspartners.
Contactmomenten en huisbezoeken per wijk
Contactmomenten

Wijk

Huisbezoekenindeling

Binnenstad

8

2

City-gebied

2

0

Oud- West

7

1

Mierlo-Hout

0

0

17

3

Totaal

Vorm van contact
Huisbezoek

3

Gesprek aan de deur

2

Tegen gekomen op straat

4

Bijeenkomst/overleg

2

Telefonisch benaderd

5

Resultaat/actie n.a.v. inzet JOW met contact buurtbewoners per kwartaal
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Highlights betreft bewoners
Het JOW heeft dit kwartaal minder contactmomenten met buurtbewoners gehad in
vergelijking met het vorige kwartaal. Dit komt voornamelijk doordat er weinig
overlastmeldingen zijn vanuit de hotspots waar de jongeren normaal veel hangen.
-

Het JOW heeft contact gehad met buurtbewoners naar aanleiding van overlastmeldingen.
Hierop zijn er huisbezoeken verricht om de overlast situaties zo goed mogelijk in beeld te
krijgen. Tevens zijn de contactgegevens met de bewoners gedeeld en zijn er afspraken
gemaakt betreft het melden van overlast. Hierop is er direct inzet geweest op de overlast
gevende groep.
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5.5 Nieuwe contacten binnen het netwerk
Het JOW heeft gedurende het vierde kwartaal van 2016 zijn netwerk uitgebreid met nieuwe
contacten.
Nieuwe contacten zoals genoemd zijn buurtbewoners, professionals en ondernemers.

16
14
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10

Buurtbewoners

8
Professionals
6
Ondernemers
4
2
0
KW 1

KW 2

KW 3

KW 4
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Bijzonder Jeugdwerk
Locatie Helmond
Molenstraat 138
5701 KK Helmond
0492-521217
Hoofdkantoor
Mr de Jonghlaan 4
5753 RR Deurne
0493-312589
info@bj.nl
www.bijzonderjeugdwerk.nl
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