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Voorwoord 
 
Vanuit Connect2Jeugd (C2J) hebben we ook in het jaar 2019 hard gewerkt en zijn trots op wat we 
hebben bereikt met het jongerenwerk in de ‘nieuwe’ gemeente West Betuwe. 2019 kenmerkt zich 
door de fusie van de drie oude gemeentes (Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen) naar gemeente 
West Betuwe als een turbulent jaar. Waarin door de vele veranderingen en processen veel is 
gebeurd, maar ook een aantal zaken wat langer op zich hebben laten wachten. Vanuit C2J hebben we 
gemerkt dat de fusie en harmonisatie veel tijd en energie heeft gekost. Dat uitte zich soms in 
moeizaam contact, het vinden van de juiste persoon en/ of stroperige processen. We zullen dat in 
het verslag verder benoemen. Desondanks hebben we een mooie inzet gekend. 
 
De inhoudelijke verantwoording en afstemming vindt periodiek plaats in gesprekken met de 
contactpersoon sociaal domein van gemeente West Betuwe. In 2019 zijn hierin wel wat wisselingen 
geweest, wat soms voor wat onduidelijkheid heeft gezorgd. Bij wie kon welk signaal weggelegd 
worden en bij wie kon het jongerenwerk terecht met bepaalde vragen. Zoals ook in het verslag is te 
lezen, is met diverse partners toegewerkt naar een nieuw overleg. Waar casuïstiek, groepen en 
overlastlocaties besproken konden worden. Dit zorgt voor wat meer structuur in de informatiedeling. 
 
Zoals afgesproken doen we op hoofdlijnen kort een schriftelijk verslag van onze inzet en de 
resultaten. Daarnaast geven we ook inzicht in onze meerwaarde, de beperkingen en geven we een 
doorkijkje naar de toekomst. 
 
Wij hopen dat het lezen van dit verslag leidt tot een goed beeld van het werk van Connect2jeugd in 
de gemeente West Betuwe. Mochten er nog vragen zijn of is toelichting gewenst dan gaan we graag 
het gesprek met u aan! 
 
Faysal & Yassin Settout 
Connect2Jeugd 
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Jongerenwerk C2J in West Betuwe 
We zijn in gemeente West Betuwe sinds 2017 actief. Begonnen in oud gemeente Neerijnen met een 
beperkt aantal uur per week. Dit ivm:  

• problemen met jeugdoverlast in enkele kernen;  

• een gebrek aan geschikte hangplekken;  

• een laag tolerantieniveau van bewoners t.o.v. jongeren;  

• bij het team sociaal kwamen weinig tot geen hulpvragen van jongeren terecht en hadden 
daarom geen goed zich op de problematieken van de jongeren; 

• er was geen structureel contact met de jeugd(groepen), waardoor er maar beperkt zicht was 
op de hanglocaties, ontmoetingsplekken, groepsdynamica en individuen; 

• er was onvoldoende zicht op wat er onder jongeren leeft en waar de behoeftes liggen;  

• Tot slot was er geen partij die de jongeren activeert, motiveert en ondersteunt bij het 
ontwikkelen van een positieve invulling van de vrije tijd. Waardoor veel jongeren de 
gemeente enkel als woonplaats zien en hun recreatie vaak buiten de eigen woonomgeving 
zoeken. 

In korte tijd werd de meerwaarde van onze inzet in de gemeente gezien en zijn de uren snel 

uitgebreid naar 24 uur per week. In 2018 kwam daar nog eens 12 uur per week inzet in Herwijnen 

(oud Lingewaal) bij, dit ivm de stevige jeugdoverlast die er was. Ook daar hebben we een verschil 

kunnen maken door: snel in contact te treden met de groepen en individuen die er toe deden; de 

overlast terug te dringen; jongeren te ondersteunen; en later ook met de jongere groepen aan de 

slag te gaan om te voorkomen dat deze jongeren een zelfde ontwikkeling doormaken als de overlast 

gevende groep. Daarin werken we preventief aan contact en een positieve vrije tijdsbesteding, maar 

geven we de jongeren ook het gevoel dat ze er mogen zijn.  

Vanuit oud gemeente Lingewaal was met de fusie in 2019 echter geen rekening gehouden met 

budget voor inzet van het jongerenwerk. Hierdoor vielen de uren die er waren voor het 

jongerenwerk daar weg. Vanuit C2J vinden we het belangrijk dat er na de stevige inzet die er is 

geweest, juist wel doorgepakt moest worden op preventie. We wilden graag de positieve lijn en 

contact met de jongeren en groepen doorzetten. Daarom hebben we ondanks minder uur inzet in de 

nieuwe gemeente West Betuwe (24 uur per week) toch de inzet in Herwijnen door laten lopen. Al 

was het op een iets lager pitje dan hiervoor, omdat er gewoonweg een groter werkgebied ontstond 

met minder uur jongerenwerk.  

Omdat er twee aanbieders van jongerenwerk 

actief waren in de oude gemeenten van 

West Betuwe, namelijk C2J in Neerijnen en 

Lingewaal en Mozaïek in Geldermalsen. 

Hebben we samen met de gemeente eind 

2018, begin 2019 om de tafel gezeten om te 

kijken naar ieders rol en 

verantwoordelijkheden. Er is destijds het 

besluit genomen om de oude 

gebiedsgrenzen nog aan te houden. Dat 

betekent dat Mozaïek in oud Geldermalsen 

actief bleef en C2J in de oud gemeenten Neerijnen en Lingewaal.  

Gaandeweg 2019 werd wel duidelijk dat we met 24 uur jongerenwerk per week in de gebieden Oud 

Neerijnen en oud Lingewaal niet konden doen wat er allemaal nodig was. Er kwamen meer 

jeugdoverlast meldingen en de belangrijke inzet die we tot dan toe hadden gedaan konden we niet 

zomaar teniet laten gaan. We zijn het gesprek aangegaan met de gemeente. Daarin hebben we 
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aangegeven dat we niet effectief genoeg kunnen zijn als we als jongerenwerk alleen van de ene naar 

de andere overlastlocatie gaan om de overlast te stoppen, als soort van sus team. De kracht van C2J 

zit hem juist in het echt in contact treden met de jongeren. Te kijken wat we preventief kunnen 

doen. Kijken naar waar de behoefte ligt. Samen met jongeren, bewoners en netwerkpartners te 

kijken naar alternatieve oplossingen. Eventueel te bemiddelen tussen jongeren en buurtbewoners 

(andere partners) en zo de overlast tot een minimum te beperken. Gezien de grootte en spreiding in 

het gebied was dit echt een uitdaging binnen die uren. 

De gemeente heeft dat na meerdere afspraken en overleggen goed opgepakt en C2J heeft in het 

najaar van 2019 (4e kwartaal) een uitbreiding in uren gekregen van 10 uur per week. Op dit moment 

is er dus vanuit C2J gemiddeld 34 uur inzet per week in de gemeente West Betuwe in de gebieden 

oud Neerijnen en oud Lingewaal (gebied 1, 2 en 4). Hierbij hebben we samen met gemeente ook 

bepaald waar in de gemeente de kernen zitten waar we specifieker op insteken. Bijvoorbeeld om aan 

de slag te gaan met de jeugdoverlast.  

De opdracht 
Het jongerenwerk van C2J biedt in de gemeente West Betuwe het volgende aan:  

▪ Ambulant jongerenwerk: outreachend met de jeugd(groepen) in contact treden om zo, de 

jeugd(groepen) in kaart te brengen en te monitoren. En daarmee inzicht te verschaffen in de 

groepsdynamica, personen en de vragen en behoeften van de jeugd. Dit mede ter 

ondersteuning van de ketenpartners bij het inzetten van de juiste interventies als onderdeel 

van de lokale inzet op groepen jeugd; 

▪ Individuele-/ groepsondersteuning: meer inzicht in de leefwereld van de jongeren 

verschaffen, de behoeftes in kaart brengen en zelf en/of i.s.m. andere partijen een 

vraaggericht aanbod creëren. De hulpvragen van en bij jeugd signaleren en daarop als eerste 

aanspreekpunt te fungeren. Met als doel de jongeren met hulpvragen te begeleiden naar de 

juiste organisaties en personen, maar ook zelf ondersteuning te bieden bij hulpvragen om te 

werken aan een beter toekomstperspectief; 

▪ Participatie bevorderend jongerenwerk: Jongeren activeren, motiveren en ondersteunen bij 

het ontwikkelen van vrijetijdsactiviteiten. Waarbij gebruik gemaakt wordt van de talenten, 

kwaliteiten en mogelijkheden van de jeugd en hun omgeving. 
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Onze inzet en resultaten  
Onze ambitie is groot, echter kunnen we niet altijd alles doen wat we zouden willen. Vanwege de 
grootte van het gebied; de verschillende kernen; de jongeren en groepen; het aantal 
overlastmeldingen en de beperkte middelen. Daarom hebben we, in goede afstemming met de 
gemeente, keuzes gemaakt in het werk.  
 
We zijn trots op de resultaten die we hebben bereikt, ook in deze turbulente periode van fusie en 
harmonisatie. We zijn voor de gemeente een partner als het gaat om het aanpakken en voorkomen 
van jeugdoverlast. Werken preventief aan het voorkomen van afglijden van jeugd, waardoor jeugd is 
geholpen en dure zorg wordt voorkomen of beperkt. We staan in direct contact met jongeren en 
buurtbewoners en fungeren als aanspreekpunt. Vangen signalen op vanuit de samenleving en daar 
waar nodig/mogelijk gaan we daar direct zelf mee aan de slag. Lukt dat niet dan leggen we het weg 
bij de juiste organisatie en samenwerkingspartner. C2J draagt bij aan het welzijn van de jeugd en 
leefbaarheid in de kernen van West Betuwe.  
 
Het jongerenwerk van C2J is in de basis een voorziening voor alle jongeren in de gemeente West 
Betuwe. Jongeren worden opgezocht in de eigen leefomgeving. Denk daarbij aan hangplekken, 
sportverenigingen, scholen etc. De bedoeling is contact leggen, onderhouden en werken aan een 
vertrouwensrelatie. Vervolgens richt het jongerenwerk van C2J zich op:  

▪ ontmoeting en recreatie; 
▪ het beïnvloeden van het gedrag; 
▪ het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling; 
▪ het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen (leeftijdsgenoten, buurtbewoners 

en verenigingen); 
▪ het stimuleren van maatschappelijke participatie. 

C2J legt hiermee dwarsverbanden tussen de leefgebieden van de jongeren (gezin), de school en de 

omgeving/buurt.  

Op dit moment heeft C2J  in totaal 34 uur per week jongerenwerk in de gemeente West Betuwe. In 

overleg met de gemeente is gezien de uren besloten om te focussen op de volgende kernen: 

Haaften, Tuil, Waardenburg, Ophemert, Opijnen, Heukelum en Asperen. Het ambulante werk wordt 

wel in alle kernen van het werkgebied van C2J ingezet, om zo toch zicht te hebben op wat er speelt 

en jongeren te kennen. 

Het jongerenwerk van C2J biedt jongeren kansen, ondersteunt hen bij het realiseren van die kansen 

en helpt jongeren zo om een positieve ontwikkeling door te maken. Dat betekend ook dat we 

jongeren aanspreken op het gedrag, confronteren met grenzen en hen daarmee leren omgaan.  

Middels het ambulante werk krijgen en houden we zicht op locaties waar zich overlastmeldingen 

jeugd voordoen. We bezoeken deze locaties in de gemeente aan de hand van signalen van jongeren 

zelf, burgers en natuurlijk de meldingen die bij gemeente en/of politie gedaan worden. 

In het verleden hebben we daarvoor onze jeugdoverlast methodiek gebruikt om samen met de 

netwerkpartners integraal effectiever en efficiënter te werken. In 2019 is dit vanwege de fusie van de 

drie gemeenten, maar ook door veranderingen van contactpersonen bij politie wel enigszins 

verwaterd. We proberen hier komend jaar weer aandacht voor te vragen en de methodiek te 

implementeren in de huidige werkvormen en samenwerkingsverbanden/ overleggen. In Bijlage 1 is 

de korte uitleg van de methodiek te lezen. 

In het kort heeft onze inzet tot de volgende resultaten geleid afgelopen jaar: 
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Jongeren in beeld 

Ambulant werk, volgens de presentie methodiek1, is de basis van ons jongerenwerk. Met presentie 

bedoelen we dat we de drempel laag houden, er op af stappen en de connectie met jongeren maken 

en houden. We werken aan de relatie met jongeren en zijn actief in hun leefwereld. We staan 

jongeren bij door raad en daad en bieden hen een ‘luisterend oor’. Door vindplaatsgericht 

jongerenwerk en door het bieden van vrije tijdsbesteding waarbij we jongeren helpen met het 

organiseren van activiteiten en hen coachend begeleiden. Doordat we beschikbaar en dichtbij zijn 

bouwen we de relatie met de jongere op, van waaruit vertrouwen en steun geboden wordt.  

Omdat we present zijn, zijn we ook de ogen en oren van de gemeente. En omdat we een relatie 

aangaan bij presentie, kunnen we ook goed inspelen op jeugdoverlast. Wij zoeken de jongeren actief 

op. Dat doen we in de omgeving waar zij hun vrije tijd besteden, denk aan hangplekken, op straat, op 

pleintjes, sportvelden, nabij winkels, bij sportclubs, in cafés en in en rond de scholen.  

Daarbij maken we actief contact en gaan gesprekken aan 

over allerlei onderwerpen. Maar er wordt ook gesproken 

over hun behoeften, ideeën en eventueel problemen. 

Soms bemiddelen we tussen buurtbewoners en jongere, 

bijvoorbeeld bij overlast. Zo proberen we met z’n allen de 

gemeente leefbaar te houden. We richten ons hierbij op 

individuen, maar ook op groepen. Doordat ze ons kennen 

en we present zijn bouwen we aan een 

vertrouwensrelatie. Daarbij hebben we een signalerende, 

informerende, adviserende en doorgeleidende rol. We 

werken hierbij op wisselende dagen en tijden, dus ook in de avond en in het weekend. Juist op die 

momenten dat de jongeren meer op straat zijn. We hebben in 2019 elke week meerdere keren per 

week ambulant werk verricht in West Betuwe.  

We hebben zicht op de verschillende hanglocaties, jongeren en groepen in de gemeente. We hebben 

structureel contact met ongeveer 70/80 jongeren. De meeste daarvan zitten in de leeftijd van 12 tot 

23 jaar.  

We hebben contact met zowel jongens als meiden, echter de meerderheid van jongeren die we 

bereiken zijn jongens. De meeste jongeren die we in beeld hebben in West Betuwe komen uit 

Haaften, Tuil, Waardenburg Ophemert, Opijnen, Heukelum en Asperen. Daarnaast is er ook contact 

met (groepjes) jongeren uit andere kernen waarin we niet actief zijn zoals Geldermalsen. Maar ook 

van buiten de gemeente West Betuwe zoals jongeren uit Gorinchem, Leerdam, Tiel, Zaltbommel en 

Maasdriel.  Dit zijn jongeren die we wel treffen in West Betuwe of waarmee jongeren vanuit de 

gemeente vaak in contact staan. Dit betreffen verschillende groepen jongeren, waarvan sommige 

een overlap hebben. Er is zicht op de samenstellingen van de groepen (wij spreken liever van 

netwerkjes, omdat het fluïde groepjes zijn die wisselen van samenstelling en locatie) en de 

groepsdynamica.  

 
1 De term presentie is ontleend aan de presentietheorie (in Nederland bekend door Andries Baart; zie Baart, 
2001). Het voert te ver om deze specifieke theorie en methodiek hier in zijn geheel uit te werken. 



 

7 
Jaarverslag 2019 inzet jongerenwerk West Betuwe Connect2Jeugd 

Daarnaast hebben we contact met een groep jonge 

nieuwkomers (statushouders). Die hebben vrij goed 

contact met een groep jongeren uit Haaften. Maar 

kennen ook hun eigen netwerk aan jongeren, ook van 

buiten de gemeente. Deze groep kent ook zijn eigen 

dynamiek en problematiek. 

We worden gewaardeerd door de partners omdat we 

met onze inzet zorgen voor een meer afgewogen beeld 

op straat (is de overlast echt toegenomen?), meer 

precieze informatie (welke jongeren hebben invloed op 

de rest?), onderscheid in rollen en motivatieniveaus 

(welke jongeren zijn nog te beïnvloeden?) en inzicht in de 

groepsdynamica geven (zijn er overlappingen met 

groepen/ netwerken in andere kernen?). Daarnaast hebben we zicht op de trends en ontwikkelingen 

bij groepen jeugd en locaties zodat zo nodig vroegtijdig kan worden ingegrepen. 

Behoeftes in beeld 

Er is meer inzicht in de vraag/behoefte van de 

jeugd. Dit heeft er onder andere toe geleid dat 

we tweemaal per week een open inloop 

organiseren in het Kulturhus in Haaften.  Dit 

vindt in afstemming met de jeugd op de 

dinsdag- en vrijdagavonden plaats. Deze 

inloopavonden worden goed bezocht door de 

jeugd. We maken van deze momenten, naast 

het organiseren van een leuke en gezellige 

avond, ook gebruik om jongeren voor te lichten 

op bepaalde onderwerpen, jongeren te 

ondersteunen met hun hulpvragen, maar ook om met hen te werken aan bepaalde gedragsnormen 

in hun vrije tijd. We merken dat er een vaste kern van jongeren is die regelmatig de inloop bezoekt. 

Daarnaast zien we ook telkens nieuwe jongeren (vanuit verschillende kernen). Jongeren vinden het 

fijn een ‘eigen plekje’ te hebben, om met een grotere groep bijeen te kunnen komen om te 

‘socializen’. Maar ook om een spel te spelen, met elkaar en de jongerenwerker te kletsen. Jongeren 

ervaren de steun van de jongerenwerker die er is met raad en daad en vinden het fijn om hun ‘ei’ 

kwijt te kunnen aan een vertrouwd persoon.     

Onderwerpen die we regelmatig met de jongeren bespreken zijn in willekeurige volgorde: 
▪ Vrije tijdsbesteding; 
▪ School/ werk/ toekomstperspectief; 
▪ Tabak, alcohol en/of (soft)drugsgebruik; 
▪ Vrienden en relaties;  
▪ Thuis-/ gezinssituatie; 
▪ Gedrag/ rollen binnen sociale omgeving;  
▪ Overlast. 

 
In West Betuwe merken we dat er veel vragen zijn over het hier en nu. Ze hebben het veelal over hun 
vrienden en relaties, over vrije tijdsbesteding (gewoonweg elkaar ontmoeten in de openbare ruimte 
hoort hier ook bij). Er is een gebrek aan goede hangvoorzieningen, waardoor men soms voor overlast 
zorgt. Jongeren vinden het over het algemeen zelf ook niet fijn als ze aangekeken worden op 
overlast. Terwijl zij denken gewoon elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte en een gezellig 
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sociaal moment te hebben met elkander. De open inloop ervaren ze daarom als fijn en een ‘eigen 
plekje’ waar ze niemand tot last zijn. Veel jongeren kunnen of willen dit namelijk niet in een 
thuissetting waarbij er ouderlijke controle is. We zien ook dat alcohol en (soft)druggebruik met 
regelmaat terug komt in gesprekken. Vooral in de kernen Herwijnen, Haaften, Heukelum en 
Waardenburg. Bij vooral jongeren in de leeftijd waarop ze op het voortgezet onderwijs zitten zien we 
experimenteren en soms de grens opzoeken.  
 
De behoefte om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte blijft bestaan, ook dit jaar wordt vaak 
genoemd dat jongeren zich vaak niet welkom voelen als ze ergens ‘hangen’. Het tekort aan goede 
hangplekken met de goede voorzieningen (denk bijv. aan verlichting en prullenbak) blijft met 
regelmaat terugkomen als onderwerp van gesprek. Daarnaast krijgen we met regelmaat terug dat er 
een tekort is aan geschikte sportplekken, zoals voetbalveldjes (evt. kunstgras) die openbaar of 
centraal in de kernen liggen.   
 
Ook hebben we om de week een tweetal vaste activiteiten in Herwijnen, één met de doelgroep 12 
t/m 16 jaar en één met de doelgroep groep 7/8 basisschool. Met de oudere jongeren hebben we ook 
nog steeds contact, maar dan tijdens het ambulante werk. 
 

Verder zijn we aanwezig geweest en 
hebben ondersteuning geboden bij 
enkele activiteiten van de dorpstafel in 
Opijnen.  
 

We ondersteunen en stimuleren ook in 

2019 enkele bewonersinitiatieven. 

Denk aan de te ontwikkelen JOP in 

Heukelum en de fietscrossbaan in 

Herwijnen. Onze rol is hierbij vooral 

ophalen wat de wensen zijn, jongeren 

activeren om hier zelf aan bij te dragen en ze ondersteunen in hun contacten met buurtbewoners en 

andere professionals vanuit gemeente, politie en welzijn. Dit zijn wel lange trajecten, waarbij het 

lastig blijft jongeren gemotiveerd te houden tijdens de te nemen stappen (van budget tot aan 

vergunning en uiteindelijk plaatsing). 

Kulturhus Haaften 

Vanwege de verbouwing en overgang naar een nieuwe uitbater. Hebben we niet altijd een vaste 

ruimte meer kunnen gebruiken in 2019. Er zijn veel wisselingen van ruimtes geweest voor de inloop 

en de activiteiten. Er waren daardoor ook jongeren die afhaakten en liever niet heel het gebouw 

door moeten om naar een activiteit te komen. Sommige jongeren spraken ook uit dat ‘ze het jammer 

vonden geen ‘eigen’ plekje meer te hebben’ en ‘zich door andere bezoekers bekeken voelden’. Hier 

hebben we op ingestoken door samen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en veranderingen 

qua inzet en contact. Meer ambulant, op locatie of toch gebruik makend van een kleinere ruimte. 

Deze ontwikkeling heeft er ook toe geleid dat er meer overlast werd ervaren door enkele bewoners 

van de nieuwbouwwijk achter het kulturhus. De jongeren gingen namelijk weer vaker terug naar hun 

hangplek achter het kulturhus. Ook daar hebben we samen met verschillende partijen op ingestoken 

en bewoners in contact laten gaan met de jongeren. Vanuit de groep jongeren hebben we een aantal 

sleutelfiguren hieraan gekoppeld en zij hebben hierin gezamenlijke hangafspraken gemaakt.  

Om er voor te zorgen dat het Kulturhus een plek is voor iedereen, ook voor de jongeren. Zijn we 

samen met het beheer en de gemeente in gesprek gegaan. We zijn samen gaan werken aan het 
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opstellen van goede huisregels die niet alleen voor de jongeren maar voor iedereen gelden. Verder 

zorgen we er voor dat het beheer de jongeren leert kennen en andersom. Tot slot hebben we 

aangeboden om het personeel en de vrijwilligers te trainen in het omgaan met jongeren.  

Zomeractiviteiten 

Net als voorgaande zomer zijn we actief geweest 

op de TOV-dagen van woonboerderij de 

Heidewaard. Hierbij hebben we sportactiviteiten 

georganiseerd voor alle kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Dit ter recreatie van de jeugd 

en om alvast kennis te maken met de mogelijk 

toekomstige doelgroep.  

In de zomer hebben we diverse activiteiten 

georganiseerd, denk hierbij aan 

voetbaltoernooitjes, Fifa19 toernooitjes, film- en 

game avonden, waterballonspelletjes, Barbecue 

voor jongeren etc. Deze zijn over het algemeen goed bezocht en jongeren geven aan het fijn te 

vinden als er leuke activiteiten plaatsvinden in de vakantieperiode. 

We kennen vanuit C2J ook ambulante 

inzet op diverse dorpsfeesten in de 

gemeente en op de Kermis in Haaften. 

We zien hier vooral meerwaarde doordat 

we de jongeren in een heel andere 

setting zien.  

Verder zijn we actief geweest om 

jongeren op te zoeken op die plekken 

waar zij hangen in de zomer. Daarbij 

hebben we met name extra aandacht 

gehad voor de viswateren en de stranden en wateren waar gezwommen wordt door jeugd.  
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Inzet oud en nieuw 

Een terugkerende periode in het jaar waarop we inzetten is oud & nieuw. Dit in verband met de vele 

brandjes en vernielingen die elk jaar plaatsvinden in enkele kernen van West Betuwe We hebben 

uiteraard ingezet met ambulant werk. Er is een groepsapp aangemaakt met diverse partners die de 

straat op gingen die periode, denk aan gemeente, politie, beveiliging en boa’s. Waarin signalen snel 

met elkaar gedeeld konden worden. Dat maakt dat de lijntjes kort waren en er snel informatie 

uitgewisseld kon worden. 

Er is stevig ingezet op ambulante aanwezigheid zijn op de bekende overlastlocaties en plekken waar 

brandjes zijn gesticht. We hebben daarbij ook op een leuke manier contact gelegd met jeugd om hen 

te informeren en signaleren. Zo hebben we bijvoorbeeld vuurwerk veiligheidspakketjes uitgedeeld op 

straat aan de kinderen en jongeren die we tegen kwamen.  

Maar zijn bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij de overleggen en bijeenkomsten met 

netwerkpartners en sleutelfiguren om te kijken naar een geschikt aanbod in die periode. Een van de 

activiteiten die geopperd werd is een vuurwerkshow, deze was echter toch niet doorgaan ivm een 

afwijzing van de vergunning door de brandweer. Heel 

erg jammer want er is wel een duidelijke behoefte bij 

de jeugd. In enkele kernen is er een terugkerend 

ritueel van carbid schieten, (illegaal) vuurwerk afsteken 

en brandjes stichten. Het zou mooi zijn als er een 

alternatief aanbod kan komen, bijvoorbeeld een plek 

waar dit wel is toegestaan of een georganiseerd 

vreugdevuur. 

Verder hebben we een aantal voorlichtingen gedaan 

over vuurwerkveiligheid in samenwerking met Halt. 

Daarbij zijn gezamenlijk meerdere basisscholen 

aangedaan. Tevens hebben we ook daar de vuurwerk 

veiligheidspakketjes uitgedeeld namens de gemeente. 

Hierin zaten bijvoorbeeld een vuurwerkbril, 

aansteeklonten, oordopjes en een vuilniszak om de vuurwerk naderhand netjes op te ruimen. Dit 

doen we om jongeren vroegtijdig en preventief te informeren en het bewustzijn te vergroten over de 

gevaren van vuurwerk.  

In 2019 hebben we  op 30 december in Herwijnen ook een bitterbal avond georganiseerd met 

jongeren en sleutelfiguren uit de kernen. Dit was met name bedoeld om op een positieve manier het 

jaar uit te gaan. Elkaar nog eens te zien en spreken voor de  jaarwisseling en een mogelijkheid voor 

partners om aan te sluiten en kennis te maken met de jongeren uit de kernen. Zodat ze de jongeren 

ook leren kennen en de jongeren de andere partners ook. Zodat er meer verbinding ontstaat en men 

elkaar niet enkel en alleen zien op straat met het afsteken van vuurwerk. Vanwege de korte 

voorbereidingstijd was het erg trekken aan deze activiteiten. Dit was ook meer aanbodgericht dan 

daadwerkelijk vraaggericht vanuit de behoefte van jongeren. Daardoor is helaas maar één van de 

drie activiteiten die we voor ogen hadden met de gemeente daadwerkelijk doorgegaan. We merkten 

hierbij ook dat er wat afhoudend wordt gereageerd op activiteiten en inzet mbt het thema oud & 

nieuw. In sommige kernen blijkt het toch een beetje een beladen thema. Vanwege de ‘tradities’ van 

jong (en soms ook oud) om brandjes te stichten of op een alternatieve manier het jaar uit te luiden. 

De inzet rondom oud en nieuw leidt er toe dat er meer aandacht is voor het thema, maar ook de 

negatieve fenomenen. We maken het bespreekbaar in de kernen, met jongeren en bewoners maar 

ook bij andere netwerkpartners en verenigingen.  
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Hulp en ondersteuning jongeren 

We hebben afgelopen jaar ook extra aandacht gehad voor de hulpvragen van jongeren. Doordat we 

de jongeren steeds beter kennen en regelmatig zien komen er steeds meer hulpvragen boven water. 

We hebben diverse jongeren geholpen en geadviseerd met stages, problemen op school en bij het 

vinden van werk. Ook zijn er enkele jongeren die we ondersteunen met andere problematiek (al dan 

niet samen met netwerkpartners) te denken valt aan agressieproblemen, alcohol- en 

middelengebruik, mentale gezondheid, thuis-, gezinssituatie en een 

goede vrije tijdsbesteding. Soms op groepsniveau, maar vaak ook 

individuele casuïstiek.  

Wij onderscheiden een tweetal hulpvragen, namelijk lichte 

hulpvragen en complexere hulpvragen. Bij lichte hulpvragen 

ondersteunen we als jongerenwerkers de jongeren zelf, vaak direct 

of op afspraak. Hierbij kun je denken aan het maken van een 

sollicitatiebrief, CV, inschrijven voor een nieuwe opleiding, advies 

over sociale omgeving etc. Bij complexere hulpvragen zoeken we 

samenwerking met verschillende netwerkpartners, denk 

bijvoorbeeld aan Iriszorg, leerplicht en het Sociaal Team.   

Omdat wij vaak dicht bij de jongeren staan, hen kennen en het vertrouwen hebben signaleren wij 

snel als het niet goed gaat met een jongere, doordat wij in contact staan met hen en het 

professionele netwerk kennen. Kunnen we de jongeren makkelijk in contact brengen met een 

netwerkpartner. Ook kunnen we naast een hulptraject in contact blijven met jongeren. Om te kijken 

of een jongere echt geholpen wordt of omdat er mogelijk nog meer of andere problemen spelen. 

Soms hebben we de rol om een jongere te motiveren bepaalde hulp te accepteren, of indien er een 

wachtlijst is, gemotiveerd te houden voor hulp/ ondersteuning. Dit kunnen we omdat we de 

jongeren kennen en present zijn op straat en met activiteiten.  

Overlastmeldingen 

We hebben in 2019 een twintigtal overlastmeldingen behandeld. Waarbij we ook meerdere melders 

hebben bezocht en gesproken. Aan de hand daarvan hebben 

we de jeugd aangesproken. We hebben bemiddeld tussen 

jeugd en melder(s) en we monitoren de locaties om zo een 

professioneel beeld te verkrijgen. Deze informatie wordt 

besproken met de gemeente en eventueel andere 

netwerkpartners in het Integraal Veiligheidsoverleg (IVO), nu 

het casusoverleg genoemd. Hierdoor zijn een aantal 

overlastsituaties opgelost en niet meer teruggekomen in de 

meldingen.  

Wat ons opvalt in de gemeente is dat de overlastmeldingen 

zich enigszins concentreren in een aantal kernen, met name: 

Haaften, Herwijnen Tuil, Ophemert, Asperen, Waardenburg en 

Neerijnen. Wanneer we de meldingen op inhoud bekijken 

merken we dat er niet altijd heel veel aan de hand is. Het 

tolerantieniveau ten aanzien van jongeren is echter niet erg 

hoog.  
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Daarnaast merken we dat er best wel sprake is van onveiligheidsgevoelens bij bewoners, als het gaat 

om jeugdoverlast. Dit komt ons inziens mede doordat er op sociale media veel aandacht is voor 

kleine incidentjes en er door bewoners onderling veel en vaak over wordt gesproken. Soms worden 

incidentjes ook ten onrechte groter gemaakt dan daadwerkelijk is. We merken dit ook als we de 

melders spreken, zij geven dan aan dat ze gehoord hebben dat… of via sociale media een en ander 

gezien hebben en zich daarover zorgen maken. Als we dan doorvragen waar de melder zelf echt last 

van heeft dan is dit vaak minimaal. Deze signalen bespreken we ook met de andere partners (m.n. 

gemeente en politie) en dan komt het professionele beeld niet helemaal overheen met het beeld van 

de melder.  

De kracht van het vroegtijdig acteren op overlastsituaties is dat we snel en met de juiste informatie 

kunnen schakelen. Onze ervaring is dat wanneer we met de juiste informatie snel inzetten, dat wij 

complexere overlastsituaties voor zijn. Vaak door simpelweg aanwezig te zijn op de locatie en het 

gesprek te voeren met diverse partijen, voorkomen we dat er complexe situaties ontstaan. Wat 

uiteindelijk veel inzet van middelen, maatregelen en politie inzet om de situatie te de-escaleren 

voorkomt. 

Netwerkbijeenkomsten 

Vanuit C2J hebben we oog voor samenwerking met verschillende netwerkpartners. We werken graag 
integraal en zijn voor veel partners de partij die de brugfunctie vervult tussen jongeren op straat en 
de verschillende organisaties/ instanties die van betekenis voor hen kunnen zijn. 
Om jongeren goed van dienst te kunnen zijn, is het ook van belang dat we een goed netwerk hebben 
in de gemeente.  
 
Een deel van het werk is dus ook de contacten met andere netwerkpartners goed houden en kijken 
waarin we elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Hierbij zijn er een aantal structuren 
georganiseerd binnen de gemeente West Betuwe. Er zijn verschillende overlegvormen en 
samenwerkingsverbanden waaraan we vanuit C2J in 2019 actief hebben deelgenomen. Denk hierbij 
aan: 

• Het integraal veiligheidsoverleg/ casusoverleg jeugd; 

• Netwerk jeugd & jongeren (GGD); 

• Zorg meets veiligheid bijeenkomst; 

• Veiligheidsavond Beesd; 

• Inwonersavonden; 

• Bijeenkomsten op diverse scholen om signalen op te halen. 

Werving jongerenadviesraad 

In 2019 hebben we ook meegeholpen met het 
op gang krijgen van de jongerenadviesraad. De 
opdracht om de jongerenraad mee op te zetten 
en te begeleiden hebben we helaas niet 
gegund gekregen. Echter hebben we vanuit 
onze contacten wel meerdere jongeren 
aangedragen om hieraan mee te doen.  
 
 

 

  



 

13 
 

Toekomst C2J Jongerenwerk in West Betuwe 
Graag geven we ook een doorkijkje naar de mogelijkheden qua jongerenwerk vanuit C2J in de toe-

komst in gemeente West Betuwe. 

C2J is een professionele organisatie dat zich richt op het aanbieden van jongerenwerk, daarnaast 

hebben we ook een aantal andere diensten te denken valt aan individuele zorg, begeleiding en coa-

ching van jongeren, maar ook buurtsportcoaching/ sportjongerenwerk. Dit bieden we echter nog niet 

aan in gemeente West Betuwe. 

We zijn een organisatie die de nieuwste kennis en kunde, methodes en nieuwste landelijke inzichten 

omtrent het werken met jeugd combineert. Om op maat een zo goed mogelijke dienst te leveren 

voor de jeugd/ inwoners, de gemeente en andere netwerkpartners.  

2020 is een bijzonder jaar met de komst van Corona/ Covid19 is er best veel veranderd voor mensen. 

Grote bijeenkomsten mochten niet meer plaatsvinden, buiten hangen in groepen mocht ook niet 

meer, iedereen moet zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand houden van elkaar etc. Zeker en vooral 

bij jongeren heeft dit grote invloed op hun welzijn. We hebben hier vanuit Connect2Jeugd snel en 

creatief rekening mee gehouden in de vorm van inzet en dienstverlening die we leveren. We zijn erg 

snel overgeschakeld naar meer online aanbieden, meer op sociale media, veel ambulant werk waar-

bij we speciale flyers hebben ontwikkeld, uitgedeeld en opgehangen op die plekken waar jeugd bij-

een komt. We zijn met spraykrijt aan de gang gegaan om met social siging mensen bewust te maken 

van de 1,5m regel et cetera et cetera. Hierover gaan we u verder informeren in een volgend verslag.  

Ook staan er, ondanks de aanhoudende coronamaatregelen, nog een aantal mooie ontwikkelingen 

gepland in 2020 en 2021. Zo gaan we een onderdeel uitvoeren van het transformatieplan van de Re-

gio Rivierenland. Hierbij krijgen we meer tijd om laagdrempelig aan de slag te gaan met jongeren om 

samen te werken aan een goed toekomstplan. We ondersteunen en coachen jongeren daarbij op al-

lerlei leefgebieden waar de jongeren even vastlopen of vragen over hebben.  

Ook gaan we samenwerken met Welzijn West Betuwe in het project Jong & Meer van de Maatschap-

pelijke Dienst Tijd (MDT). Hierbij gaan we jongeren werven, activeren en motiveren voor, tijdens en 

na de Young Leaders training, die Welzijn West Betuwe verzorgt. Daarin werken we samen met de 

jongeren toe naar een zelfbedacht project om de leefbaarheid in zijn of haar dorp te verbeteren. 

We hebben hier in eerdere jaren ook al ideeën over geopperd. Maar we zien ook kansen om de cam-

per, die is aangeschaft door de jongerenadviesraad, te gebruiken voor onze ambulante inzet. Daar-

over gaan we op korte termijn in gesprek met Welzijn West Betuwe, maar we willen dit ook graag 

bespreken met u als gemeente.  
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Bijlage 1:Werkwijze overlast integraal aanpakken 

 

Om effectiever en efficiënter te werken rondom overlastmeldingen hebben wij een nieuwe 

werkwijze voorgesteld aan gemeente Neerijnen.  Deze werkwijze hebben we inmiddels 

geïntroduceerd aan alle partners binnen in het Integraal Veiligheidsoverleg Neerijnen. 

Deze werkwijze is in het kort als volgt: 

Stap 1 Melding: 

➢ Gemeente/ politie zet de melding gerelateerd aan jeugd door aan het jongerenwerk ea 

partners op straat. 

Stap 2 Analyse: 

➢ Jongerenwerk (jw) neemt binnen 2 weken contact op met melder overlast.  

➢ Jongerenwerk (ea partners) neemt/nemen de locatie één maand mee in het straatwerk,  jw 

legt contact met de “Hanggroep” en maakt vervolgens een korte analyse. 

➢ Bevindingen jw worden gedeeld met gemeente, eventueel besproken in een ‘jeugd-/ 

veiligheidsoverleg’ met andere partners. Gezamenlijk ontstaat er een ‘professioneel beeld’ 

van de situatie. 

Stap 3 PVA: 

➢ Aan de hand van het gezamenlijke professionele beeld kan gemeente (eventueel icm 

Jongerenwerk) een plan van aanpak opstellen, hierover worden afspraken gemaakt met de 

samenwerkpartners en er wordt gezorgd dat de melder en/of hanggroep op de hoogte zijn 

van het plan van aanpak. 

Stap 4 uitvoering PVA: 

➢ Het plan van aanpak wordt uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken. Hier wordt op 

teruggepakt tijdens jeugd-/ veiligheidsoverleg. Regie hiervan ligt bij gemeente. 

Stap 5 nazorg: 

➢ Jongerenwerk informeert na een bepaalde periode (bv. na 2 maanden) bij melder, 

hanggroep en partners hoe de stand van zaken is (cq wordt ervaren) en / of overlast nog 

aanhoudt. 

➢ Eventueel bijstellen/ aanpassen plan van aanpak en terug naar stap 3 of afsluiten van 

melding. 

Op dit moment voert C2J deze werkwijze al uit, willen we echter de volledige vruchten kunnen 

plukken van deze werkwijze betekent dat ook wat voor de andere partners. We willen in 

samenwerking met de gemeente deze werkwijze bestendigen binnen de veiligheidsketen. Zodat dit 

onderdeel kan worden van het landelijke 7-stappenmodel in de aanpak van jeugd(groepen). Maar 

ook dat deze methodiek actief wordt uitgevoerd en gebruikt door alle netwerkpartners om zo de 

jeugdoverlast terug te dringen binnen de gemeente.  

 


