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Thema Jeugd en Veiligheid 
 
Gespreksverslag Tafel ‘Op straat en veiligheid’ 
Ronde 1 
• Laat jongeren zich welkom voelen in de buurt 
• Zorg dat jongeren uit hun uitzichtloos bestaan komen 
• Zet jongeren centraal, ongeacht hun leeftijd, en niet de leeftijdsbegrenzing die nu 
gehanteerd worden. Hierdoor ook aandacht voor jongeren die ouder zijn dan 22 of 23 
jaar 
• Verken of er een locatie te vinden is, al is het maar voor enkele momenten in de week 
(zoals De Witte Boei in het weekend?), waar jongeren die ouder zijn dan 22 of 23 jaar 
terecht kunnen. Begrip is er voor de keuze om dit niet te doen waar jongere 
leeftijdsgroepen zijn 
• Zorg dat er een dialoog komt tussen jongeren en de politie. Ga dialooggesprekken aan, 
zoals dit zo succesvol gebeurt elders in de stad: bij elkaar komen, filmpje kijken, samen 
eten en vooral zo in gesprek komen en vertrouwen – over en weer – opbouwen 
• Er gebeurt veel in de buurt, door professionals, maar ook door bewoners die onderling 
initiatieven oppakken met de jongeren. Zorg dat men beter van elkaar weet wie wat doet 
• Spreek met elkaar en spreek elkaar aan. Echter, sommige bewoners geven aan dit niet 
te durven 
 
Ronde 2 
• Laat jongeren niet te snel los. Juist een langdurige band tussen jongeren en 
professionals kan problemen voorkomen 
• Werk, continu, aan het opbouwen van vertrouwen. Hiervoor moet er meer dialoog en 
meer openheid komen 
• Organiseer dat jongeren die ouder zijn dan 22 of 23 jaar ook een plek hebben waar zij 
elkaar, en professionals, kunnen ontmoeten 
• Zet jongeren meer centraal in de aanpak. Doe dit door jongeren in de buurt onderling 
verbindingen aan te laten gaan, zoals sommige vrijwilligers nu al succesvol doen. Spreek 
met hun direct om wat nodig is en wat zij leuk vinden (in plaats dat anderen dit over hun 
vertellen). Concreet voorstel: organiseer, samen met de vrijwilligers in de buurt, een 
avond zoals het Open Informatieplatform Oostelijke Eilanden, maar dan alleen mét 
jongeren 
• Zet actiever in op begeleiding naar werk 
• Zorg dat de huidige locatie waar jongeren komen door hun als veilig ervaren wordt. 
Concreet: verbeter de verlichting bij de ingang, zodat van binnenuit te zien is wie aanbelt 
• Twijfel wordt uitgesproken of de activiteiten die nu georganiseerd worden wel 
voldoende aansluiten op de belangstelling van jongeren. Waarom geen kick boxen? 
Waar geen plekken waar muziek gemaakt kan worden of andere creatieve/culturele 
activiteiten ontplooid kunnen worden in de buurt, zoals dit zo succesvol is geworden in 
Amsterdam Zuidoost? 
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Gespreksverslag tafel “Zorg” 
Ronde 1 
• Vooral toelichting van de activiteiten Streetcornerwork en Spirit 
• De werkzaamheden vullen elkaar goed aan en overlappen soms 
• Samenwerking tussen de twee partijen is goed. Per persoon (“casus”) wordt bekeken 
of een betere verbinding via Streetcornerwork of via Spirit te maken is. 
• Er is resultaat te bereiken als er een klik is tussen de jongere en de hulpverlener 
 
Ronde 2 
• Oproep van moeders om betaalbare woningen voor jongeren te realiseren. Een hoop 
jongeren wonen nog thuis, terwijl het tijd is om uit huis te gaan. Er zijn binnen 
Amsterdam geen betaalbare woningen voor deze groep. 
• Stadsgenoot (Ruben Simson) is ook aanwezig bij deze ronde. Oproep aan Stadsgenoot 
is om op Oostenburg voor deze groep jongeren te bouwen. Wellicht via een constructie 
om jongeren uit de buurt voorrang te geven op de woningbouw. 
• Stadsgenoot neemt deze oproep mee en gaat dit bespreken in aankomende 
overleggen, intern en met Stadsdeel Centrum (Amsterdam). 

 
Gespreksverslag tafel “Samen activiteiten” 
Ronde 1 en 2 ( ongeveer dezelfde punten kwamen aan de orde) 
- Verschillende bewoners hebben de indruk dat er onvoldoende gebruik gemaakt wordt 
van het jongerencentrum 14+, ze zien het niet. 
- Na uitleg van de jongerenwerkers van Dock over de activiteiten is dat beeld 
bijgesteld:  er zijn juist veel deelnemers en Dock moet deelname reguleren omdat er 
anders teveel jongeren binnen zijn. 
- Ook sportactiviteiten van Sciandri worden veel bezocht (met name zondagavond 
voetbal).  Aantal jongeren speelt daarbij een belangrijke rol in de werving. 
- Sciandri geeft aan dat als er jongeren zijn die andere sporten willen doen,  ze daar graag 
op inspelen 
- Suggestie is om in de buurt meer te laten zien van de activiteiten ( bij de locaties, 
digitaal etc.).   
- In overzicht van alle activiteiten missen de bewoners dat er ook geregeld initiatieven 
zijn van bewoners zelf met de jeugd.  Iedereen vindt deze initiatieven waardevol en 
Sciandri en Dock werken graag samen met initiatieven.  Dus laat die vooral aan hen 
weten, is de oproep. 
- Er zijn zorgen over de groep 23+.   Voor hen is het jongerenwerk 14+  niet ingesteld.  De 
23+ groep heeft vooral ondersteuningsvragen rond werk/opleiding/huisvesting.  Dit 
wordt voor volwassenen geregeld vanuit maatschappelijke ondersteuning in de Witte 
Boei.  Maar de 23+  groep wordt daarmee niet goed bereikt – is indruk van zowel 
bewoners, jongeren, als professionals. 
- Op de 23+ groep zou dus nog meer ingezet kunnen worden om hen verder te helpen. 


