
Infographic Back on Track in 075 (2021)

Back on Track (BOT) is een project van de gemeente Zaanstad dat als doel heeft de preventieve 
aanpak tegen georganiseerde/ondermijnende jeugdcriminaliteit te versterken. De gemeente wil 
namelijk voorkomen dat Zaanse jongeren al op vroege leeftijd in aanraking komen met 
criminaliteit waardoor zij op achterstand raken van een gezonde thuis-, school- en werksituatie. 

Binnen BOT zijn voor 2021 en 2022 (de looptijd van het project) twee focusgebieden 
aangewezen waarmee de gemeente samen met partners aan de slag gaat: Saendelft en 
Poelenburg/Peldersveld. De gemeente krijgt voor de uitvoering van BOT subsidie (de zogeheten 
BOTOC-gelden) van het ministerie van Justitie & Veiligheid. In deze infographic leest u van de 4 
projectpijlers van BOT de belangrijkste behaalde resultaten en ondernomen acties in 2021.

PIJLER 1: DE AANPAK RISICOJONGEREN  
persoonsgerichte aanpak voor jongeren die dreigen af te glijden  
richting criminaliteit

PIJLER 2: DE SCHOOL ALS CENTRALE PLEK IN DE WIJK
de school is de centrale plek in de wijk die fysiek toegankelijk is voor  
jongeren, ouders en professionals

Voor welke (rand)voorwaarden hebben  
we gezorgd?

Wat levert de aanpak tot nu toe op? 

4 regisseurs Aanpak  
Risicojongeren aangesteld

• Samenwerking met primair en voortgezet onderwijs en  
andere betrokken netwerkpartners

• Bijdrage aan de realisering van de JongerenHUB in Saendelft
• Bijdrage aan de realisering van de Jongerenwinkel in buurthuis  

de Poelenburcht (wekelijks bezoek van 140 jongeren)
• Bijdrage aan de Entree-opleiding in Poelenburg/Peldersveld  

(opstap naar vervolgopleiding of werk)
• Werkbezoek minister Grapperhaus aan basisschool en  

JongerenHUB in Saendelft
• Vertragende factor: de coronamaatregelen (sluitingen van  

de scholen en bijeenkomsten die niet door konden gaan)

Tussen de 25 en 30 jongeren  
in de aanpak

Nauwe samenwerking tussen  
zorg- en veiligheidsdomein

• Minder problematisch gedrag 
van jongeren op straat

• Verbeterd bewustzijn van  
jongeren en ouders mbt 
gevolgen van overlastgevend 
en/of crimineel gedrag

• Minder schoolverzuim/betere 
resultaten

• Focus jongeren op doelen en 
drijfveren (stage, bijbaan of 
vervolgopleiding)

• Inzet op coaching (zorgen voor 
een vertrouwenspersoon)



PIJLER 3: DE DIGITALE (LEEF)WERELD  
begrijpen hoe jongeren de digitale leefwereld ervaren en waarom  
ze bepaalde keuzes maken

Lancering van de campagne  
Be on Track met als onderdelen de 
website www.bot075.nl en de 
Instagrampagina ‘075aanbot’.  
Doel: Zaanse jongeren bereiken en 
hen aansporen om hun dromen 
waar te maken en niet voor het 
verkeerde pad te kiezen.
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12 DM’s ontvangen, waarvan 8 
concrete dromen van jongeren 
voor hun wijk

• Posters in de wijken Saendelft en Poelenburg/
Peldersveld opgehangen en QR stickers 
geplakt

• 5 panelgesprekken gevoerd, met in totaal 25 
jongeren en 6 hulpverleners

• Ambassadeurs geworven: Jong Ajax-talent 
Naci Ünüvar en actrice Tamar van Waning

PIJLER 4: LEREN, ONTWIKKELEN  EN REGIE OP EEN INTEGRAAL  
DYNAMISCH PROJECT   
samenwerking zoeken, monitoren, continueren en borgen van het project

BOT in the spotlights >  
BOT onder de aandacht gebracht 
van interne en externe partners

Best practices gedeeld

Nauwe samenwerking tussen 
maatschappelijk en veiligheids-
domein en met netwerkpartners

2021 geëvalueerd en uitvoerings-
programma 2022 opgesteld

Zie voor meer informatie over de projectpijlers en de ondernomen acties in 2021:  
het implementatieplan en het uitvoeringsprogramma 2021 van BOT.

Minister Grapperhaus:  
“Wat ik goed vind aan de Zaanse aanpak is het beginnen op jonge leeftijd. Juist dan kunnen we kinderen handvatten 
bieden om de juiste keuzes te maken. Preventie begint niet op 16-jarige leeftijd, maar veel eerder, namelijk in de 
laatste jaren van de basisschool”.

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/10011061/1/Bijlage_Implementatieplan_Back_On_Track_in_075

