
Integrale aanpak 

jeugdgroepen 

De resultaten tot en met 

december 2016 

 

 
 



 

Wat is de integrale aanpak jeugdgroepen? 

Twee pilots  

1. Tuitjenhorn: regie 

2. Schagen: maatwerk 

 

Uitgangspunt  

Integraal: mét de jeugd, ouders, scholen, dorpsraden sport – en 

culturele verenigingen etc. 
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Welke resultaten hebben wij geboekt? 

 

Regie (groep Tuitjenhorn) 

• Samenwerkingsafspraken politie, GI, wijkteam en boa’s. 

• De lijnen zijn kort: iedereen weet elkaar te vinden. 

• Incidenten in september hebben geleid tot contact 

tussen het wijkteam, de jongeren en hun ouders. Ouders 

hebben hun waardering voor dit contact uitgesproken. 

• Wijkteam heeft contact met de groep Tuitjenhorn en er 

zijn afspraken tussen politie, wijkteam en groep over 

gebruik van het Heemtmeer. 

• Het wijkteam voetbalt wekelijks met de groep. 
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Welke resultaten hebben wij geboekt? 

Regie (groep Tuitjenhorn) 
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Aantal jongeren ‘gezien’ door wijkteamconsulent 14 

Waarvan frequent bezoeker vrijdagmiddag voetbal 11 

Gezinnen waar wijkteam contact mee heeft (gehad) 9 

Meerdere ondersteuningsgesprekken ouders 3 

Instroom wijkteam met verwacht vervolg traject 1 

Conclusie geen zorginzet nodig/gewenst 3 

Evaluatie en oriëntatie gesprek gericht op nazorg (in de 

planning 

2 



Welke resultaten hebben wij geboekt? 

Maatwerk (groep Schagen) 

• Jeugdhonk industrieterrein Schagen. 

• Gerealiseerd met hulp van inwoners  

• Er is een vrijwilliger bij wijze van tegenprestatie aan het 

klussen in het ‘honk’. 

• In overleg met één jongere en school wordt een 

maatwerktraject gestart. 

• Sportverenigingen worden individueel benaderd en in 

overleg wordt er ondersteuning geboden 

• Signaleerders hebben (goed) contact met de wijkteams 
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1. Inbedden van de werkwijze bij alle wijkteams 

• Op- en afschalen 

• Het inrichten van het werkproces voor signalen van een nieuwe groep 

• Afspraken over wanneer een groep wordt besproken in het uitvoeringsteam 

 

2. Het uitbreiden van de regie naar de groep Schagen 

• Het uitvoeren van een groepsscan en het in beeld brengen van de 

ondersteuningsvragen van de jongeren en gezinnen 
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Waar gaan we ons op richten het eerste 

halfjaar van 2017? 



 

Wat hebben wij geleerd? 

 
 

Ga met elkaar in gesprek! 
 

Wijkteam, jongeren, politie, inwoner, ouders, school, ondernemer, bestuur, voogd, oom, etc 
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Vragen? 

 

 

 

U doet toch ook mee? 
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