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Een kind en een jongere moet in een veilige omgeving kunnen opgroeien tot 
een zelfstandig participerende volwassene. Gesteund door hun opvoeders, 
leren zij duurzaam de eigen regie te voeren en verantwoordelijkheid te 
nemen om van waarde te zijn voor de samenleving. 
Dit is waar, als mensen beschikken over voldoende eigen kracht en de 
samenleving voldoende vitaliteit kent. De ervaring is dat 10 - 15% van de 
jeugd bij hun groei naar volwassenheid op momenten stimulans en/of steun 
nodig heeft. Het jeugdwerk van Xtra levert hier een belangrijke bijdrage 
aan. 

De bundeling van de Haagse welzijnsorganisaties onder de koepel van 
Xtra, heeft geleid tot het (door)ontwikkelen van onze visie op ons jeugd-
werk. Rekening houdend met recente ontwikkelingen binnen het onderwijs 
en de jeugdzorg. 
We maken een kwaliteitsslag binnen het jeugdwerk. Dit houdt in dat 
jeugdwerkers hun competenties op het terrein van participatie, zorg en 
veiligheid verder ontwikkelen en de samenwerking met de belangrijke 
partners wordt versterkt, bij voorkeur op basis van afspraken in convenan-
ten. Met het doel om het jeugdwerk van Xtra kwalitatief beter, meer samen-
hangend en zichtbaarder te maken voor de stad, de jeugd en hun ouders. 

We verwachten dat deze brochure duidelijk maakt hoe we deze kwaliteits-
slag willen maken.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de portefeuillehouder 
Jeugdwerk, Harm de Jonge.

Raad van bestuur Xtra

Xtra voor de jeugd
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In deze brochure beschrijven we onze inzet voor de jeugd in de jaren 2012 - 2014. Op basis 
van een breed gedragen visie maken we een kwaliteitsslag, die in heel Den Haag door-
gevoerd gaat worden. Zo komen we tot één Haagse visie en werkwijze, en wordt het 
jeugdwerk kwalitatief beter, meer samenhangend en zichtbaarder voor de stad, de jeugd en 
hun ouders. 

Onze inzet: interventie, stimulans en begeleiding

De meeste jongeren vinden op eigen kracht hun weg naar volwassenheid. Ze gaan naar 
school, werken en zijn lid van een club of vereniging. Er zijn echter ook jongeren die niet 
zelf de mogelijkheden of vaardigheden hebben om dit op eigen kracht te realiseren. Zij 
hebben soms begeleiding en stimulans nodig bij het oplossen van hun problemen, bij het 
ontdekken van hun talenten en het vinden van een weg om op een positieve manier deel 
te nemen aan de maatschappij. Op deze jongeren richten wij ons.

We signaleren vroegtijdig waar de ontwikkeling van de jeugd belemmerd is en stemmen 
onze interventies af op de behoefte die er bestaat. We stimuleren en begeleiden de jeugd 
en kiezen daarbij voor eenvoudige en gezamenlijke oplossingen. Met hen werken wij aan 
participatie en talentontwikkeling op basis van een doorlopende aanpak. 
We versterken de eigen kracht van de jeugd en hun opvoeders, en bevorderen dat sociale 
netwerken rond de jeugd bijdragen aan hun groei.
Ook werken we volgens het principe ‘iets voor iets’. Dit betekent dat de jeugdigen iets 
kunnen krijgen, maar ook iets teruggeven. Hierdoor ervaart de jeugd dat hun bijdrage aan 
de samenleving waardevol is. 

Het resultaat: veilig begeleiden naar volwassenheid

Met onze inzet leveren we een bijdrage aan de vorming van de jeugd en dragen eraan bij 
dat de jeugd in een veilige omgeving opgroeit, zich optimaal kan ontwikkelen en volwaardig 
kan deelnemen aan de maatschappij. Gesteund door de ouders en de sociale netwerken 
rond het gezin en in de buurt. Zo kunnen we voorkomen dat de meesten op het verkeerde 
spoor raken en blijft overlast tot een minimum beperkt. 

Xtra en haar werkmaatschappijen MOOI, Zebra, VÓÓR Welzijn en Boog 
vormen een brede welzijnsorganisatie, die in 7 van de 8 stadsdelen van 
Den Haag werkzaam is. 

Inleiding
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Van jongerenwerk 
naar jeugdwerk

OM HOEVEEL JEUGDIGEN 
GAAT HET?
In Den Haag wonen ongeveer 74.000 jeugdigen van 
8 tot 23 jaar. Met 85% gaat het goed, met 10% redelijk 
goed en 5% kampt met problemen. Deze 5% en een 
deel van de 10% (in verband met preventie) is in 
principe de doelgroep van ons jeugdwerk. Dit betekent 
dat uiteindelijk 10% van de Haagse jeugd tussen 8 en 
23 jaar onze doelgroep vormt en dat betreft dan 7.400 
kinderen en jongeren.

Het jongerenwerk richt zich vooral op de 
jeugd van 12 tot 20 jaar. Steeds vaker 
signaleren we ook jongere kinderen en 
oudere jongeren in probleemsituaties. 
Daarom verbreden we het jongerenwerk tot 
jeugdwerk voor de leeftijd van 8 tot 23 jaar.

Jongere kinderen
In wijken zien we steeds meer kinderen van 
8 tot 11 jaar, die in een moeilijke situatie zijn 
geraakt. Dit zijn vaak sleutelkinderen met 
broers of zussen die bekend zijn bij welzijn 
en politie. Ze volgen de verkeerde voorbeel-
den, kampen met forse problemen en 
vertonen overlastgevend gedrag. De 
jeugdnota van de gemeente spreekt over 
‘criminalisering op steeds jongere leeftijd’. 
Daarom willen we deze kinderen vroeg in 
beeld krijgen en hen, binnen het nieuwe 
jeugdwerk en samen met onze partners, al 
vanaf jonge leeftijd ondersteunen.

Oudere jongeren
Ook hebben we in de stad te maken met 
jongeren van 21 tot 23 jaar, die kansen 
gemist of niet gekregen hebben. Ze hebben 
geen of beperkte startkwalifi caties, soms 
een beperkt inkomen en schulden of 

kampen met een verslaving. Zij participeren 
onvoldoende, zijn soms betrokken bij 
overlastsituaties of verzeilen in criminele 
circuits. Deze groep jongeren heeft ook 
passende zorg nodig.  

Jeugd met licht verstandelijke 
beperking
De groep jeugdigen met een licht verstande-
lijke beperking neemt duidelijk toe binnen 
ons jeugdwerk. Zij vraagt veel aandacht en 
wij passen onze aanpak op hen aan.
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Stijgende lijn in scholing
Het opleidingsniveau van de Haagse jeugd 
is de afgelopen jaren gestegen. Daarbij is 
het absoluut schoolverzuim in de laatste 10 
jaar gedaald. Ook het aantal voortijdige 
schoolverlaters is in het schooljaar 2008 - 
2009 gedaald. Volgens het ‘Programma 
Jeugd en Gezin 2011 - 2014’ behoort Den 
Haag op dit gebied tot de best presterende 
grote gemeenten. Desondanks halen 
sommige jeugdigen hun startkwalifi catie 
niet en blijven we ons inzetten om vroeg-
tijdig schooluitval te voorkomen.

Minder kansen in 
achterstandswijken
Den Haag heeft veel wijken met grote 
achterstanden op diverse terreinen. 
Vergeleken met kleinere steden en dorpen 
leven hier relatief veel gezinnen in armoede 
en heeft een relatief hoog percentage 
bewoners een taalachterstand. Ook zijn de 
cijfers op het gebied van jeugdwerkloos-
heid, criminaliteit, gezondheids- en 
psychische problematiek hoog. Vooral de 
geconcentreerde combinatie van armoede, 
onderwijsachterstanden en delicten maakt 
dat kinderen hier minder kansen hebben 
om zich optimaal te ontwikkelen en gezond 
op te groeien.

Verharding en verjonging van 
problematische jeugdgroepen
Rond openbare orde en veiligheid zijn 
problematische jeugdgroepen een aan-
dachtspunt van de gemeente. Er lijkt zich 
verharding voor te doen, want het aantal 
hinderlijke en overlastgevende groepen 
daalt, terwijl het aantal criminele groepen 

De situatie van de 
Haagse jeugd

In het Haags ‘Programma Jeugd en Gezin 2011 - 2014’ staat de 
actuele situatie van de Haagse jeugd beschreven. We schetsen 
de belangrijkste trends.

stijgt. De politie geeft daarnaast aan dat 
delictplegers steeds jeugdiger worden, tot 
en met de zogeheten ’12-minners’. Er is 
sprake van criminalisering op steeds 
jongere leeftijd. Ook zijn er nog steeds 
loverboys actief in Den Haag. Hoewel 
jongerenoverlast overal voorkomt, concen-
treert zich dit in de zogenaamde kracht-
wijken van de stadsdelen Centrum, Laak en 
Escamp.

Andere trends
Jongeren bouwen steeds eerder een schuld 
op en deze schuld wordt ook steeds hoger. 
Ook op het gebied van middelengebruik zijn 
er opvallende cijfers: in de wijken met veel 
autochtonen geven jongeren aan eerder en 
vaker te roken en alcohol te drinken.
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Focus op preventie en integratie
Landelijk zijn er veel ontwikkelingen die de zorg voor jeugd en gezin 
versterken en die beter aansluiten op de eigen kracht van kinderen, 
jongeren en hun ouders. De overheveling van jeugdzorg naar de gemeente 
en het ontstaan van de Centra voor Jeugd en Gezin zijn daar voorbeelden 
van. Dit maakt voor welzijn een sterkere focus op preventie en samen-
werking mogelijk. 
Ook brede buurtscholen, buurtzones en campussen hebben behoefte aan 
een goede aansluiting met zorg en welzijn. Door het toenemende belang 
van een vroegtijdige, preventieve aanpak kan Xtra vanuit haar expertise op 
dit terrein haar rol versterken.

Nieuwe ontwikkelingen

8
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Jeugd met een afstand tot de arbeidsmarkt moet meer naar scholing en 
passend werk worden geleid om in hun eigen onderhoud te kunnen 
voorzien. De jeugd zal dan altijd een startkwalifi catie moeten behalen en/of 
deelnemen aan (vrijwilligers)werk.

In Den Haag is op deze terreinen veel vooruitgang geboekt en zijn nieuwe 
initiatieven ontplooid voor een betere samenwerking op het gebied van het 
jeugdwerk.

Eenduidige afspraken
Met de oprichting van stichting Xtra, en daarmee de gezamenlijke koers 
van de werkmaatschappijen, is het mogelijk om met de gemeente en 
ketenpartners eenduidige afspraken te maken over de aanpak van de jeugd 
binnen 7 van de 8 stadsdelen in Den Haag. 

Centraal beleid
De nieuwe stuurgroep Jeugd en Veiligheid (bestaande uit een vertegen-
woordiger van het programmabureau Jeugd, de stadsdelen en Xtra) stemt 
centraal het beleid af om een kwaliteitsslag in het jeugdwerk te maken. 

Intensieve samenwerking van jongerenwerk, politie en 
gemeente
Op 16 mei 2012 is een convenant ondertekend door het jongerenwerk, 
de politie en de gemeente Den Haag. Het gehele Haagse jongerenwerk 
(Xtra, de Haagse zelfstandige buurthuizen en de welzijnsorganisatie 
Scheveningen) schaarde zich hierachter.
Dit convenant en de bijbehorende gedragscode richt zich op een intensieve 
samenwerking, gegevensuitwisseling, integrale aanpak en gezamenlijke 
deskundigheidsbevordering van het jeugdwerk en de politie. Het doel is 
jongeren meer te ondersteunen bij hun ontwikkeling, en probleemgedrag en 
overlast te voorkomen.

Nieuwe overleggen
De samenwerking van ketenpartners heeft geleid tot betere overlegstructu-
ren in de stadsdelen, zoals het leefbaarheid- en het actiehoudersoverleg. 
De partners die zich inzetten voor overlastbestrijding en zorg voor de jeugd 
kunnen zo sneller signaleren en uitwisselen, beter samenwerken rond 
casuïstiek en effectiever handelen.

Instroom van jeugd met licht verstandelijke beperking
Door bezuinigingen op de zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke 
beperking kan MEE, de organisatie die mensen met een beperking onder-
steunt, minder jeugd uit deze groep begeleiden. Hierdoor stroomt een deel 
van deze doelgroep naar ons jeugdwerk.



Een kwaliteitsslag

De participatie van de jeugd versterken 
Jeugdwerkers beschikken over methodieken die de jeugd 
weerbaarder maken en bieden de jeugd mogelijkheden om 
volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. We 
activeren de jeugd om zich in te zetten voor activiteiten (of 
deze te ontwikkelen), die de sociale binding in de wijk 
versterken. Ook ondersteunen we hen bij het vinden van 
passend onderwijs en hun schoolcarrière, evenals bij het 
vinden en behouden van (maatschappelijke) stages en 
werk. Daarbij maakt het jeugdwerk intensief gebruik van 
sociale media om contact te leggen, hen te informeren en 
enthousiast te maken voor activiteiten.

In steeds meer wijken zijn jeugdraden opgericht, 
die samen met bewonersorganisaties de 
leefbaarheid in de wijk verbeteren. Zoals een 
beheergroep van jongeren en ouderen, die met 
Oud en Nieuw de wijk doorlopen en toezien op 
de veiligheid.

Wat bereiken we hiermee?
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 invoeren van nieuwe competentieprofi elen voor de jeugdwerker;
 samenstellen van kwalitatief hoogwaardige jeugdteams per wijk;
 inzet van vernieuwende en beproefde methodieken;
 eenduidige aansturing met heldere afspraken met gemeente en 
ketenpartners, waardoor een meer fl exibele inzet mogelijk is;

 intensieve uitwisseling en samenwerking met netwerkpartners;
 zichtbaar en betrouwbaar zijn door resultaten en trendrapportages 
naar buiten te brengen.

Hoe doen we dat?

De talenten van de jeugd stimuleren 
De jeugd gebruikt hun vrije tijd vaak om talenten te 
ontwikkelen. Het maakt hen creatief, zelfstandig, sociaal 
en het ondersteunt de schoolcarrière. Het jeugdwerk 
begeleidt hen hierbij op verschillende niveaus. Op het 
cognitieve vlak krijgen ze huiswerkbegeleiding en 
een oriëntatie op beroepsopleidingen. Ook leren ze 
vaardigheden om zelf iets te organiseren. Op sociaal-
emotioneel gebied leren ze om weerbaarder te zijn en 
op het terrein van sport en cultuur ontwikkelen ze meer 
vaardigheden.

Jongeren uit de buurt vormen een zaalvoetbal-
team en sluiten zich als team aan bij een 
vereniging. Onder begeleiding van een jeugd-
werker trainen ze regelmatig, nemen deel aan de 
voetbalcompetitie en leren zich te houden aan de 
strenge KNVB-regels. In hun wijk helpen ze bij of 
organiseren ze zelf sporttoernooien voor de jeugd.
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Een tienermeisje uit een gezin met meerdere 
problemen raakt zwanger. Het jeugdwerk en 
maatschappelijk werk organiseert een Eigen 
Kracht Conferentie, waarin met familie en 
vrienden afspraken worden gemaakt over de 
opvang van het meisje en haar kind.

Jeugdwerkers gaan steeds mee op kennis-
makingsbezoek bij ouders van geregistreerde 
jongeren. In samenwerking met de Hogeschool 
Inholland hebben de jeugdwerkers een 
scholingsproject doorlopen, waarin ze hebben 
geleerd om op een positieve wijze met ouders in 
gesprek te gaan en de zorg over hun kind te 
delen.

Wanneer het jeugdwerk een kind signaleert dat 
vaak buiten loopt, gaat de jeugdwerker in 
gesprek met het kind en samen met de wijkagent 
en onderwijzer op bezoek bij de ouders. Ze 
spreken af dat ze het kind allen goed in de gaten 
houden en elkaar regelmatig informeren. 
Het jeugdwerk zet zich ook in voor een leuke 
invulling van de naschoolse tijd van het kind.

Een krachtige civil society opbouwen 
Een sterke pedagogische civil society is van groot belang 
voor het opgroeien van de jeugd. We versterken de eigen 
kracht van ouders door, op plekken waar zij regelmatig 
komen, diverse vormen van opvoedondersteuning te 
bieden. Van voorscholen, basisonderwijs tot voortgezet 
onderwijs loopt een doorgaande lijn van ouderparticipatie. 
Ook de sociale netwerken, die rond het gezin aanwezig zijn, 
betrekken we bij het opvoeden van de jeugd. We stimuleren 
ouders en vrijwilligers om zich in te zetten bij naschoolse 
activiteiten en andere activiteiten voor en met de jeugd. En 
we geven ondersteuning wanneer zij dit zelf organiseren. 
Deze acties hebben een preventief karakter en kunnen 
voorkomen dat inzet van achterliggende voorzieningen 
nodig is.

Jeugd met problemen actief en wijkbreed 
vroegtijdig signaleren 
Ons jeugdwerk is laagdrempelig en outreachend, zodat 
jeugdigen vroegtijdig in beeld zijn en worden bereikt. Op 
straat, op pleinen en in verschillende accommodaties in de 
wijken. We werken daarbij nauw samen en maken sluitende 
afspraken met de buurtnetwerken en buurtorganisaties, de 
politie, het onderwijs en de partners van de Centra voor 
Jeugd en Gezin. Het convenant met de gemeente en de 
politie is hier een voorbeeld van.
Onze straatcoaches, die aangestuurd worden door het 
Veiligheidshuis, zijn een aanvulling op en een opschaling 
van het reguliere jeugdwerk. Zij werken uitsluitend out-
reachend op plekken waar overlast is en onderzoeken wat 
het probleem vormt. Het jeugdwerk en de straatcoaches 
stemmen hun activiteiten op elkaar af en over en weer 
worden jeugdigen overgedragen. Jongeren met grote 
problemen verwijzen de straatcoaches door naar het 
Jongeren Interventie Team en gezinscoaches.

Lichte vormen van hulp inzetten 
Jongeren die niet zelf hun problemen kunnen oplossen en 
ook binnen hun netwerk geen ondersteuning krijgen, 
kunnen bij de jeugdwerkers terecht. Zij bieden lichte 
vormen van zorg op locatie en ook op afstand met behulp 
van sociale media. Er wordt actief contact gelegd met de 
ouders en eventueel de school, met als uitgangspunt het 
versterken van de eigen kracht van de jongere en het gezin. 
Indien nodig kunnen jeugdwerkers een beroep doen op de 
jongerenmaatschappelijk werker of de schoolmaatschap-
pelijk werker van Xtra. De Verwijsindex Haaglanden is een 
middel om gesignaleerde jeugd af te stemmen met de 
ketenpartners. Bij zwaardere opvoed- of opgroeiproblemen 
leggen de jeugdwerkers contact met het Jongeren 
Interventie Team. Als de aandacht gericht moet worden op 
het gezin, werken we aan één plan voor één gezin met de 
ketenpartners in en rond de Centra voor Jeugd en Gezin.
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De nieuwe jeugd 
In het stedelijk plan ‘Zichtbaar Jongerenwerk’ is een 
aanzet gemaakt om de diensten van het 
jongerenwerk in kaart te brengen en door te 
ontwikkelen. Rekening houdend met dit plan 
hebben we drie profi elen van de nieuwe 
jeugdwerker benoemd: het activerend jeugdwerk, 
het begeleidend jeugdwerk en het outreachend 
jeugdwerk. Iedere jeugdwerker beschikt over de 
bijbehorende competenties en kan zich 
specialiseren op een profi el.

Jeugdwerk en participatie
Om de participatie te versterken, organi-
seert de jeugd allerlei activiteiten, waarbij 
ze hun talenten (leren) inzetten. Hierdoor 
mobiliseren ze hun eigen krachten, vinden 
ze een zinvolle vrijetijdsbesteding en leren 
ze met elkaar omgaan. De activiteiten zijn 
vaak gericht op sport en cultuur en daarom 
zijn jeugdwerkers met specifi eke kennis op 
deze terreinen noodzakelijk. Ook bieden we 
talentontwikkeling op cognitief en sociaal-
emotioneel vlak.
De activiteiten vinden plaats in jongeren-
centra, scholen, in de openbare ruimte, 
maar ook bij verenigingen. Meer jongeren 
bij verenigingen houdt een club of organisa-



13

het schoonhouden van de wijk, de hulp aan 
buurtbewoners of deelname aan preventie-
teams tijdens feestdagen of evenementen. 
Ook kunnen de talenten en visie van 
jongeren worden benut bij de planvorming 
rond inrichting van de openbare ruimte, 
zoals spel- en sportlocaties. Dit kan leiden 
tot projectmatige inzet van jongeren bij 
toezicht en/of beheer.

Op het gebied van participatie is het 
activeren van jeugd bij hun opleiding of werk 
ook van belang. Hiervoor wordt traject-
begeleiding ingezet met gebruikmaking van 
bewezen methodieken. Zie hiervoor het 
profi el van de begeleidende jeugdwerker.

Samenwerking met scholen
Er is een groeiende samenwerking met het 
voortgezet onderwijs, de brede buurt-
scholen en de brede buurtzones. Daar zijn 
we actief in de buitenschoolse opvang, de 
verlengde leertijd en zaterdag-, zomer- en 
winterscholen, waarbij talentontwikkeling 
ook een speerpunt is. In overleg met de 
scholen ontwikkelt de jeugdwerker een 
doorlopende leerlijn die programma-
inhoudelijk is. Ook kunnen nieuwe buiten-
schoolse activiteiten worden opgepakt, 
zoals de organisatie van schoolfeesten.

werker
tie vitaal en sterk, draagt bij aan meer 
sociale verbondenheid en biedt jongeren 
de mogelijkheid hun talenten verder te 
ontwikkelen.

De meidenwerkster, die is aangesteld om 
jonge meisjes te activeren en ondersteunen, 
heeft een aparte plek in dit profi el. Zij werkt 
met meiden van 8 tot 20 jaar, die van huis 
uit weinig kansen meekrijgen. Voor het 
versterken van hun mentale weerbaarheid 
en participatie zetten we specifi eke metho-
dieken in.

Een ander aspect is de inzet van de jeugd 
voor het maatschappelijk belang. Denk aan 

De jeugdwerker is in staat talenten en 
kracht van jeugdigen aan te spreken en 
te mobiliseren, kent de jeugd- en jonge-
rencultuur en -netwerken, kan een brug 
slaan naar de buurt, verenigingen, 
instellingen en instanties, biedt in 
samenwerking met het onderwijs 
doorlopende leerlijnen en activeert de 
jeugd op het terrein van maatschappe-
lijke stages, scholing en werk. 

HET PROFIEL VAN DE ACTIVERENDE 
JEUGDWERKER
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Jeugdwerk en zorg
De hulpvragen in het jeugdwerk worden 
steeds complexer. Dit vraagt om een actieve 
benadering van de jeugd, zodat problemen 
in een vroeg stadium gesignaleerd en 
opgepakt worden. De jeugdwerkers kunnen 
op basis van onderling vertrouwen de 
eerste vormen van hulpverlening bieden, 
zoals een luisterend oor, het geven van tips 
en adviezen, en gedragsveranderingen 
ondersteunen. Is er meer hulp nodig, dan 
kiest de jeugdwerker voor een begeleidings-
traject: het 5-gesprekkenmodel, waarbij 8 
leefgebieden worden besproken om het 
probleem helder te krijgen. Vervolgens 
wordt een begeleidingsprogramma opge-
steld. Verder kunnen jeugdwerkers hen 
leiden naar preventieve activiteiten en/of 
kan de jeugdwerker deze activiteiten zelf 
bieden. Doorverwijzen naar zorgpartners is 
een andere mogelijkheid.
Om deze jeugd goed te kunnen volgen en 
de hulpverlening met ketenpartners af te 
stemmen, is het jeugdwerk aangesloten bij 
de Verwijsindex Haaglanden voor (risico)
jeugd. Desgewenst kan een jeugdwerker op 
basis van zijn band met de jeugdige de 
overige zorginzet coördineren.

Vroegtijdige schooluitval voorkomen
Een aantal jongeren heeft moeite met 
school. Het lukt hen niet een startkwalifi ca-
tie te behalen. Vervolgens belanden zij in 

De jeugdwerker is in staat een band met 
individuele jeugdigen en hun ouders of 
verzorgers op te bouwen, signaleert actief 
de hulp- en ondersteuningsvragen van 
jeugdigen, helpt deze vragen vanuit de 
kracht van de jeugdige op te lossen, legt 
daarover contact met ouders en betrokken 
instanties, en biedt jeugdigen de ruimte 
voor (maatschappelijke) stages en een 
opstap naar scholing en werk.

een situatie van werkloosheid en ontbre-
kend toekomstperspectief. Voor hen 
ontwikkelen de jeugdwerkers een snelle, 
effectieve trajectaanpak om vroegtijdige 
schooluitval te voorkomen en leerzame 
(maatschappelijke) stages te vinden. Ook 
komen er meer projecten, waarbij jongeren 
leren werk te vinden en te houden.

Het voortgezet onderwijs ziet graag dat het 
welzijnswerk als stagemakelaar de maat-
schappelijke stages voor hun leerlingen 
regelt, evenals het geven van advies en 
intervisie aan stagecoördinatoren. Een 
gezamenlijke stedelijke aanpak kan dit tot 
een succes maken.

HET PROFIEL VAN DE BEGELEIDENDE 
JEUGDWERKER



Jeugdwerk en veiligheid
Bij signalen van hinderlijk of overlastgevend gedrag van 
jeugdigen zet het jeugdwerk stevig in. Vroegtijdig contact 
met en zorg voor de jeugd is cruciaal, zowel voor jonge 
kinderen met probleemgedrag, als voor de jongeren tot 23 
jaar. Daarom zoekt het jeugdwerk de jeugd actief op, komt 
los van ‘vaste plekken’ en is daar waar de jeugd aanwezig 
is. Dit outreachende werk geldt voor alle wijken in een 
stadsdeel. Hierover is intensief contact met de stadsdeel-
organisatie(s) door zogenaamde ‘straatverslagen’ van de 
jeugdwerkers, gezamenlijke analyses en afspraken tijdens 
frequente overleggen. Wijken waar het jeugdwerk het 
hardst nodig is, krijgen prioriteit. Daarbij is het van belang 
om aan te geven welke capaciteit aan jeugdwerk nodig is en 
wat er met die capaciteit wel en niet gerealiseerd kan 
worden.

Politie belangrijkste partner
Rond veiligheid is de politie de belangrijkste partner op 
wijk- en stadsniveau. Het nieuwe convenant en de gedrags-
code vormen een sterke basis voor een goede samen-
werking. Dit betreft onder andere de contactmomenten, het 
delen van informatie, gezamenlijke scholing van wijk-
agenten en jeugdwerkers en de aanpak van Oud en Nieuw.
Outreachend zijn betekent ook in overleg gaan met buurt-
bewoners en contact maken met ouders. Waar nodig wordt 
dit contact zo snel mogelijk gelegd.

Stedelijke aanpak
Het is een feit dat jongeren zich steeds meer verplaatsen 
door de stad. Daarom worden groepen jeugdigen gevolgd 
op basis van een stedelijke aanpak. Hierbij werkt het 
jeugdwerk van Xtra samen met ketenpartners.
Bij calamiteiten en evenementen is een pool van jeugd-
werkers fl exibel inzetbaar. Het jeugdwerk van Xtra is dan 
onderdeel van een stedelijk vastgestelde aanpak, zoals bij 
het EK-voetbal en Ramadanfestiviteiten, maar ook rond 
Oud en Nieuw en in de zomervakanties. Hiermee kan 
worden voorkomen dat het jeugdwerk teveel van haar 
(beperkte) tijd moet steken in het blussen van brandjes. 
Uiteraard blijft dit ook nodig en dan kiezen we voor de 
beproefde aanpak: jeugdigen uit de anonimiteit halen, de 
echte probleemjongeren aanpakken en de anderen naar 
zinvolle activiteiten leiden.
Outreachend werken is ook de civil society ondersteunen, 
bijvoorbeeld door jongeren te motiveren samen met de 
buurt activiteiten te organiseren. Zo ontstaat een betere 
communicatie tussen groepen en een beter leefklimaat in 
de wijk.

De jeugdwerker is in staat contact te 
leggen en een relatie op te bouwen met 
jeugdigen, is zichtbaar aanwezig op 
straat en op pleinen, draagt effectief bij 
aan het voorkomen van overlast en het 
versterken van de civil society, en bouwt 
en onderhoudt goede contacten met 
burgers en politie.

HET PROFIEL VAN DE OUTREACHENDE 
JEUGDWERKER
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 Uitgangspunt is dat alle jeugdwerkers 
hbo-geschoold zijn.

 Medio 2013 zijn alle jeugdwerkers 
gescand aan de hand van de drie nieuwe 
profi elen en bijbehorende competenties. 
Indien nodig zetten we scholing en 
stageperiodes in.

 Bij deze profi elen horen onderbouwde 
aanpakken, het overnemen van goede 
voorbeelden en de invoering van een 
registratiesysteem, wat een kwaliteits-
verbetering van het jeugdwerk betekent.

 Binnen deze profi elen maken we 
onderscheid tussen medewerkers die 
met kinderen of met jongeren werken. In 
de praktijk verschillen deze medewerkers 
wezenlijk in hun houding naar en 
benadering van de jeugd.

De volgende aanvullingen zijn van belang bij 
deze profi elen:

 In 2013 formeren we per wijk en op maat 
evenwichtige jeugdteams. Hoe een team 
eruit ziet en welke diensten het jeugd-
werk levert, is afhankelijk van de 
gebiedsanalyse en de afspraken, die 
stedelijk of in het stadsdeel worden 
gemaakt. Ook de vraag van de jeugd, 
buurtbewoners en ketenpartners speelt 
hierin een rol. Daarnaast zal in bepaalde 
periodes, zoals tijdens evenementen, 
schoolvakanties en Oud en Nieuw, meer 
outreachend werk nodig zijn.

 Het is belangrijk dat een jeugdwerker zijn 
wijk, de jeugd en de netwerken goed 
kent. Maar ook worden jeugdwerkers een 
half tot een heel jaar in een andere wijk 
ingezet (jobrotation). Zo creëren we een 
pool van jeugdwerkers die, als de situatie 
in een wijk of in de stad daar aanleiding 
toe geeft, fl exibel kunnen worden 
ingezet.
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Op basis van de drie profi elen zijn de competenties van de jeugdwerkers 
beschreven. Aan de hand hiervan worden alle jeugdwerkers gescand en 
ingedeeld als deskundige in één of meer profi elen. Als er scholing nodig is, 
maken we een persoonlijk ontwikkelingsplan en bieden we een scholings-
programma. Zo benutten we de kennis, kwaliteit en energie van jeugd-
werkers optimaal.

Ontwikkelen van extra competenties
We zetten een scholingsplan op, waarin het ontwikkelen van extra vaardig-
heden centraal staat. Zoals het leren signaleren van de hulpvraag, het 
leren van gesprekstechnieken in de omgang met ouders, het leren herken-
nen van en omgaan met jongeren met een verstandelijke beperking, en het 
leren werken en versterken van de eigen kracht van jongeren volgens 
Welzijn Nieuwe Stijl. Voor scholing worden ook stages bij wijkagenten 
ingezet, evenals het uitwisselen van jeugdwerkers tussen wijken en het 
werken met een teamontwikkelingsplan.

Aansturing
De jeugdwerkers worden binnen de werkmaatschappijen van Xtra aange-
stuurd door een team- of regiomanager, die de werksoort en/of een wijk-
team aanstuurt. Jeugdwerkers vormen samen een jeugdwijkteam en 
kennen de colour locale van die wijk. Daarnaast maken zij deel uit van het 
brede wijkteam, waar afstemming met collega’s van andere werksoorten 
plaatsvindt.

Registreren en meten
Via de Verwijsindex Haaglanden maken jeugdwerkers melding van pro-
bleemjeugd en is afstemming met netwerkpartners mogelijk. Vanaf het 
voorjaar van 2013 werken alle jeugdwerkers met het registratiesysteem 
Regipro, een database waarin persoonlijke gegevens van kinderen en 
jongeren worden opgeslagen, en het zorgproces wordt beschreven en 
gevolgd.
Om de resultaten van ambities meetbaar te maken heeft het jeugdwerk 
prestatie-indicatoren ontwikkeld en in het informatiesysteem verwerkt, die 
volgens een bepaalde norm de kwaliteit en doelmatigheid bepalen. 
Ook regelmatige klanttevredenheidsonderzoeken onder de jeugd, de 
bewoners en ketenpartners maken duidelijk of het jeugdwerk zijn werk goed 
doet.

Moderne toepassingen
Een jeugdwerker is fl exibel inzetbaar, veel op straat en gebruikt de sociale 
media intensief om contact te houden met de doelgroep. In het nieuwe 
ICT-plan van Xtra is hier rekening mee gehouden en beschikken alle 
jeugdwerkers over de hierbij passende middelen.

Medewerkers en 
middelen
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Om te zorgen dat de jeugd in een veilige 
omgeving opgroeit, zich optimaal kan 
ontwikkelen en overlast tot een minimum 
beperkt blijft, is samenwerking met keten-
partners onontbeerlijk. Samen staan we 
sterker in het nemen van onze gezamenlijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
want stevige verbindingen leiden tot betere 
resultaten. 

Onderwijs
Nagenoeg iedere jeugdige volgt onderwijs, 
vandaar dat wij een duurzame samen-
werking met het onderwijsveld zullen 
uitbouwen. Op voorscholen en het basis- en 
voortgezet onderwijs leveren welzijns-
professionals op basis van het concept 
brede buurtschool een samenhangend 
aanbod. Brede teams, waaraan school-
maatschappelijk werkers, opvoedonder-
steuners en jeugdwerkers deelnemen, 
brengen een pakket gericht op participatie 
en verbinding, talentontwikkeling, ouder-
participatie, zorg en vermindering van 
schooluitval. Hierdoor kunnen scholen zich 
primair richten op hun onderwijstaken en 
hun bijpassende maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Ook werken we samen met 
de Regionale Opleiding Centra rond de 
opvang van vroegtijdige schoolverlaters: 
er starten leerwerkprojecten, die jaarlijks 
jongeren een opleiding bieden om hun 
startkwalifi catie te behalen.

Centrum voor Jeugd en Gezin
In het Centrum voor Jeugd en Gezin is het 
welzijnswerk vooral actief op het terrein van 
preventie en opvoedondersteuning. Het 
jeugdwerk is daar een onderdeel van en 
heeft goede contacten en directe lijnen met 
collega’s en medewerkers van netwerk-
instellingen in en rond het Centrum voor 
Jeugd en Gezin.

Sportverenigingen
Verenigingen en sportaccommodaties die 
zich als buurthuis van de toekomst profi le-
ren, zijn voor het jeugdwerk ideale plekken 
om de jeugd op te vangen en te werken aan 
participatie en talentontwikkeling. Bij 
diverse verenigingen is deze profi lering in 
volle gang en dit zal nog verder groeien. 

Ook de oprichting van eigen clubs, zoals de 
multisportvereniging Schilderswijk, is een 
onderdeel van deze ontwikkeling.

Politie
Het contact met de wijkagenten was in veel 
gevallen al goed, maar er waren ook 
verbeterpunten. Duidelijk werd dat door 
intensievere samenwerking een effectievere 
aanpak mogelijk is. Vanuit de zorg voor 
jeugdigen zijn in een gezamenlijke conve-
nant en bijbehorende gedragscode van het 
jongerenwerk, de politie en de gemeente, 
afspraken gemaakt om probleemgedrag en 
overlast te helpen voorkomen. Hiermee is 
duidelijkheid verkregen over structurele 
contacten en het delen van gegevens om 
elkaar goed te informeren. Zo signaleren we 
zorgelijke of overlastgevende situaties 
sneller en wordt duidelijk of relevante 
hulp(verlening) al is gestart of nog moet 
starten. Met deze nieuwe aanpak zijn ieders 
verantwoordelijkheden helder, vullen we 
elkaar aan en kunnen we positieve resulta-
ten behalen in de ontwikkeling van jeugdigen 
tot volwassenen, wat leidt tot minder overlast 
en criminaliteit.

Bewoners- en zelforganisaties
Met deze organisaties wordt een goede band 
onderhouden. Zij organiseren zelf activitei-
ten voor de jeugd en hun ouders, waarbij 
afstemming wenselijk is. Daarnaast maken 
zij deel uit van de frontlijn en kunnen 
signalen over jeugd en ouders in problemen 
doorsluizen naar onze medewerkers.

Onmisbare partners



Alle werkmaatschappijen van Xtra werken 
met het registratiesysteem, waarin de 
verschillende aanpakken van het jeugdwerk 
eenduidig zijn weergegeven. Elke wijk kan 
dan een keuze maken uit de passende 
aanpakken en methodieken. Ook de 
gevraagde en haalbare resultaten zijn 
gestandaardiseerd. Zo weet iedere mana-
ger en jeugdwerker welke aanpak waar 

Communicatie

DIT WILLEN WE BEREIKEN

 Alle jongeren waarmee wij werken, hebben 
een dagbesteding: zij worden geleid naar 
scholing, werk of een vrijetijdsbesteding.

 In al onze 7 Haagse stadsdelen neemt het 
jeugdwerk deel aan de actiehouders- en 
leefbaarheidsoverleggen. Jongeren die daar 
besproken worden, zijn in de Verwijsindex 
aangemeld en hen wordt een passend traject 
aangeboden.

 Alle basisscholen in Den Haag zijn bekend 
met het aanbod van het jeugdwerk van Xtra 
en we breiden onze dienstverlening op het 
gebied van participatie, taal- & talentontwik-
keling en (preventieve) zorg op basisscholen 
uit met 40%.

 We werken actief samen met 24 scholenge-
meenschappen en breiden onze dienstverle-
ning op het gebied van participatie, talentont-
wikkeling en (preventieve) zorg uit met 30%.

 Het aantal scholieren dat hun maatschappe-
lijke stages voor welzijnsdoelen inzet, stijgt 
met 40%. 

 Het aantal sportaanbieders en culturele 
instellingen waarmee wordt samengewerkt, 
stijgt met 30%. Er is een convenant met 
Sportsupport over intensieve samenwerking.

 Met 3 ROC’s wordt samengewerkt: het aantal 
stageplekken stijgt naar 100 per jaar en bij 4 
leerwerkbedrijven krijgen vroegtijdige 
schoolverlaters een beroepsopleiding.

nodig is en welke resultaten daarbij behaald 
moeten worden. Jeugdwerkers die fl exibel 
ingezet worden, hebben dus in alle wijken te 
maken met dezelfde communicatie. Intern 
worden goede voorbeelden beschreven, 
bekend gemaakt en overgenomen om de 
jeugdwerkers te stimuleren om de best 
passende aanpak te kiezen.

Onze visie, aanpak en resultaten rond het 
jeugdwerk zullen we duidelijk naar buiten 
brengen en dat heeft de volgende 
elementen:

 we zijn zichtbaar en betrouwbaar, zowel 
op straat als in overleggen;

 we maken en onderhouden contacten 
met relevante netwerkpartners;

 we hebben contact met 
jeugdambassadeurs;

 we voeren gerichte publiciteit en hebben 
regelmatig contact met de pers;

 we promoten goede voorbeelden;
 we stellen trendrapportages op.

Extern communiceren we regelmatig met de 
opdrachtgevers en kernpartners over de 
aanpakken en resultaten van het jeugd-
werk. Door notities, verslagen en trendrap-
portages. We geven ruime bekendheid aan 
het jeugdwerk via publicaties en berichten 
in de (sociale) media. Hier gaan we zorgvul-
dig mee om, omdat jeugdwerkers een 
vertrouwensband met jongeren hebben.
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