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Onderwerp  Uitnodiging beeldvormende sessie jeugd en veiligheid (15 februari 2023) 

  

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief nodigen we u uit voor een beeldvormende sessie over de ketenaanpak Jeugd en 

Veiligheid. In deze uitnodiging vindt u het programma, schetsen we onze aanpak - waaronder onze 

beproefde aanpak problematische jeugdgroepen - en geven we de urgentie van het vraagstuk weer. 

Ook gaan we in op de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen.  

 

Programma beeldvormende sessie Jeugd en Veiligheid 

15 februari 2023 Locatie: Floreshuis (Floresplein 19) 

16.30 - 16.45 uur Welkom en inleiding  

Burgemeester Schuiling en Wethouder Molema 

16.45 - 17.15 uur Eten 

17.15 - 18.30 uur Verdieping op de ketenaanpak Jeugd en Veiligheid  

Interview met Koen Jongsma, ketenregisseur Jeugd en Veiligheid, gemeente 

Groningen 

 

Toelichting vanuit het perspectief van 2 ervaringsdeskundigen (onder voorbehoud) 

 

Vervolgens panelgesprek met ketenpartners: 

- Manon van Olst, Zorg- en Veiligheidshuis Groningen 

- Ilja Koens, Bureau Halt 

- Harm Bos, Politie 

- Jan Dirk Meijer, WIJ 

- Douwe Groen, Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Groningen 

18.30 – 19.00 uur Afsluiting en verplaatsing 

Op de fiets naar Buurtcentrum Tuinpad en inloop 

19.00 – 20.00 uur Presentatie Pilot Preventie & Vroegsignalering op Basisscholen (PVB) 

Karina Dijkhuis-Walls, adviseur Zorg en Veiligheid, gemeente Groningen  

Geertje Klein, Jeugdwerker Preventie Methodieken en Jeugdbuurtwerk, WIJ 

Jeugdgeneralist Kindteam+ 

 

Samen met onderwijsinstellingen veiligheid voor jongeren vergroten 

Arjan de Rooij, adjunct directeur O2G2 

Toelichting programma 

We geven u inzage in de belangrijkste onderdelen en interventies van onze aanpak en de wijze 

waarop we deze aanpak, samen met onze ketenpartners, willen versterken via de middelen uit 



Volgvel: 1 

Preventie met Gezag. In het eerste gedeelte van de sessie nemen we u mee in de meest recente 

ontwikkelingen. Na een korte fietstocht komen we aan bij het tweede gedeelte waarin we u 

meenemen in een interventie die het verschil maakt in onze aanpak. Een interventie waar we trots op 

zijn: de Pilot Preventie en Vroegsignalering Basisscholen.  

 

In de noordelijke wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk zijn wij in 2021 gestart met een pilot om 

samen met basisscholen, de gedragswetenschapper en WIJ Groningen een screeningsinstrument te 

ontwikkelen, waardoor leerkrachten beter in staat zijn hun ‘onderbuikgevoelens’ over het gedrag van 

leerlingen te vertalen in concrete zorgsignalen. Het doel van de pilot is om in een vroeg stadium bij 

jonge kinderen signalen te herkennen van afwijkend, risicovol en grensoverschrijdend gedrag op 

basis waarvan wij, samen met ouders en kind, passende preventieve ondersteuning inzetten. 

Hiermee proberen wij te voorkomen dat jonge kinderen uiteindelijk afglijden, of pas in beeld komen 

wanneer er specialistische jeugdhulp ingezet moet worden. Vanuit onze onderwijspartner volgt een 

toelichting op de ervaringen met deze interventie.   

 

Ontwikkelingen en uitdagingen op Jeugd en Veiligheid  

Het thema Jeugd en Veiligheid ontwikkelt zich in een hoog tempo en is volop in beweging. Deze 

ontwikkelingen vormen de noodzaak om een impuls te geven aan onze huidige ketenaanpak. 

Wanneer wij kijken naar jongeren en jongvolwassenen in Groningen, signaleren wij samen met onze 

ketenpartners een aantal ontwikkelingen waar wij - ondanks al onze inzet en die van onze 

ketenpartners - nog niet altijd een passend antwoord op hebben. Deze ontwikkelingen zijn:  

 

- Het werven en rekruteren van jongeren verplaatst zich van de straat naar de online wereld. 

Dit proces lijkt te zijn versneld door de lock downs vanwege corona;  

- Criminele organisaties hebben een neusje voor het rekruteren van jonge aanwas, met name 

als het om kwetsbare jongeren gaat;  

- Een deel van de jongeren ontpopt zich als agressieve criminele stijger door bijvoorbeeld het 

plegen van straatroven en het uitdagen van gevestigde dealernetwerken. Deze fenomenen 

zien wij terug in de problematische jeugdgroepen;  

- Jongeren komen steeds jonger in aanraking met (seksueel) geweld en criminaliteit, waarbij 

jongeren vaak zowel slachtoffer als dader zijn;  

- Jongeren verharden en zijn steeds vaker in het bezit van steekwapens, tasers en soms zelfs 

doorgeladen pistolen. Het aantal steekincidenten onder jongeren neemt toe, net als (online) 

afpersing en sexting. De brief van 1 juli j.l. van de minister van Justitie en Veiligheid1 over 

jeugdcriminaliteit onderschrijft dit beeld en signaleert dat de jeugdcriminaliteit in omvang 

afneemt, maar juist in ernst toeneemt;  

- Problematische jeugdgroepen van meer dan 30 jongeren zijn geen uitzondering meer;  

- Het aandeel meisjes in de problematische jeugdgroepen en in de risicojeugd-overleggen 

stijgt. Wij zien ook steeds meer geweldsincidenten tussen meisjes onderling en soms zelfs 

tussen hun moeders;  

- Jongeren zijn steeds minder aan een specifieke wijk gebonden, verplaatsen zich, onder meer 

via deelscooters, sneller en over een grotere afstand en maken meer dan voorheen deel uit 

van bredere fluïde netwerken die zich in verschillende samenstellingen en op verschillende 

plekken binnen en buiten de gemeente Groningen manifesteren;  

- Een relatief nieuw fenomeen is dat jongeren andere jongeren dwingen om zich te 

verontschuldigen voor iets of op een andere manier proberen te vernederen door iemand te 

schoppen of te slaan. Dit alles wordt gefilmd en op sociale media gezet, waar volgers de 

filmpjes van commentaar voorzien. Een andere vergelijkbare trend is dat vooral meiden met 

elkaar vechten, hier een filmpje van maken en deze delen op sociale media. De volgers bepalen 

wie gewonnen heeft, de verliezer krijgt de L van loser toebedeeld en wordt met foto en een L 

op sociale media gezet. Om de L kwijt te raken moet je zelf ook een gevecht beginnen en dit 

winnen. 

 
1 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z13853&did=2022D28593 



Volgvel: 2 

 

Uit onderzoek en onze analyses komt naar voren dat armoede, schuldenproblematiek, verslavingen, 

psychische problematiek en (licht)verstandelijke beperkingen grote risicofactoren vormen voor 

jongeren en hun gezinnen om in de criminaliteit af te glijden. Binnen onze aanpak zorgen we dat we 

afstemmen met deze en andere beleidsterreinen. Het voorkomen of oplossen van de risicofactoren 

zelf ligt expliciet niet binnen de reikwijdte van onze aanpak. 

 

Onze aanpak 

Het college geeft met de ambities uit het 

coalitieakkoord een stevige impuls aan de 

keten jeugd en veiligheid. Vooral het 

aanpakken van criminele ondermijning en 

het verscherpen van het toezicht en 

handhaving sluiten naadloos aan op het 

programma ‘Preventie met Gezag’ en de 

uitkomsten van het rapport ‘Groningse 

Praktijken’. Voordat we ingaan op deze 

impuls schetsen we de aanpak die we in 

de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.  

  

We hebben flink geïnvesteerd in het 

versterken van onze keten. Dit heeft 

geleid tot een aanpak die een goede basis 

vormt om te voorkomen dat jongeren en 

jongvolwassenen in de criminaliteit 

belanden of hier verder in afglijden. Via 

meerdere interventies lukt het ons om in 

een eerder stadium zicht te krijgen op 

jeugd-/gezinsproblematiek en daar op te 

interveniëren. 

 

 

Preventie met Gezag 

Voor een deel van de geschetste uitdagingen starten we met het project Preventie met Gezag. De 

ernst van de problematiek in onze gemeente is dusdanig dat we in aanmerking zijn gekomen voor 

een impuls vanuit een landelijk programma, gefinancierd vanuit het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid. De startbijeenkomst voor onze meerjarige aanpak vindt plaats op 23 maart aanstaande, 

gezamenlijk met 100 professionals die werken aan de opgaven rondom jeugd en veiligheid in 

Groningen.  

 

Ter ondersteuning van onze aanpak heeft het 

ministerie de gemeente Groningen onder de 

noemer Preventie met Gezag voor de komende 

jaren vier keer één miljoen euro toegekend. De 

toegekende financiering ziet op de noordelijke 

wijken van Groningen. Deze wijken zijn in het 

kader van het nationaal Programma Leefbaarheid 

en Veiligheid geprioriteerd als kwetsbare 

gebieden.2  

 

 
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/nationaal-programma-leefbaarheid-en-veiligheid 



Volgvel: 3 

Naast de gemeentelijke financiering komen de justitiële partners in aanmerking voor aanvullende 

financiering. Het is de bedoeling dat de financiering aan gemeenten en justitiële partners vanuit het 

Programma Preventie met Gezag wordt gecontinueerd voor een periode van in totaal 10 jaren.  

Met de extra middelen willen wij onze gezamenlijke, bestaande aanpak versterken door enerzijds een 

aantal succesvolle interventies structureel te borgen of uit te breiden en anderzijds een aantal 

gewenste interventies aan de aanpak toe te voegen.  

 

Praktische zaken 

Na het eerste gedeelte maken we een fietstocht van 8 minuten naar het Buurtcentrum Tuinpad. 

Denk hierbij om eventuele regenkleding. Wanneer u besluit toch met de auto te komen, houdt u dan 

rekening met het beperkte aantal betaalde parkeerplaatsen in de omgeving van het Buurtcentrum 

Tuinpad (Bessemoerstraat 4) . 

 

Voorafgaand aan deze sessie bent u in de gelegenheid om alvast vragen aan de deskundigen voor te 

leggen. Heeft u vragen die u vooraf wilt stellen? Geef uw vragen en opmerkingen vóór 10 februari 

door via ketenregisseur Jeugd en Veiligheid, Koen Jongsma (via Koen.Jongsma@groningen.nl, 06-

50260172). 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

mailto:Koen.Jongsma@groningen.nl

