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Uitvoeringsprogramma 
Back on Track 2022
Begin 2021 zijn de implementatie en uitvoering van het project Back on Track 
in de gemeente Zaanstad van start gegaan. In het Implementatieplan Back 
on Track in 0751 zijn de kaders neergezet voor de uitvoering van het meerjarig 
project en is het uitvoeringsprogramma 2021 opgenomen. 2021 stond in het 
teken van het ontwikkelen en opstarten van de vier pijlers zoals die ook 
omschreven staan in het plan. 

Pijler 1: de Aanpak Risicojongeren

Doelstelling Realiseren van de Aanpak Risicojongeren 
waarmee: 
• Vroegtijdig wordt voorkomen dat jongeren 

afglijden naar de criminaliteit, recidive wordt 
voorkomen en perspectief wordt geboden 
met eventuele zorg en ondersteuning; 

• Overlast van geprioriteerde groepen jongeren 
in Zaanstad naast groeps- en domeingericht 
ook individugericht wordt bestreden;

• Ouders/opvoeders bewust worden van het 
risicogedrag van hun jongeren en handvatten 
krijgen in de opvoeding.

Indicatoren In 2021 zaten ca 25-30 personen in de aanpak. 
De streefwaarde van het totaal aantal jongeren in de aanpak in 2022 is: 40.
Om inzicht te krijgen in de resultaten en effecten van de aanpak wordt periodiek gemonitord hoe de groep 
risicojongeren in de aanpak er uit ziet (denk aan aantal in en uitgestroomde jongeren, leeftijd, geslacht, wijk of 
postcodegebied). 

Gebruik van ZRM 
Daarnaast wordt onderzocht of de data van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) kan worden gebruikt. Dit 
instrument is bedoeld om op casusniveau op verschillende leefgebieden de mate van bekwaamheid te meten en 
de vorderingen te monitoren, maar het biedt ook de mogelijkheid om zicht te krijgen op de resultaten van de 
verschillende leefgebieden van de totale doelgroep.

Trekker Projectleider Aanpak Risicojongeren  
Voor de gehele pijler is de projectleider aanspreekpunt. Vandaar dat in deze pijler bij de verschillende acties geen 
betrokken personen zijn genoemd.

In het najaar 2021 heeft de evaluatie van het eerste jaar 
plaatsgevonden. De pijlers zijn geëvalueerd en via 
interviews en een tweetal sessies met diverse afdelingen 
van de gemeente Zaanstad en externe stakeholders is 
vooruitgekeken naar 2022. 

Op basis van deze evaluatie is het uitvoeringsprogramma 
voor 2022 opgesteld waarin per pijler de acties zijn 
omschreven die in 2022 zullen plaatsvinden voor de 
uitvoering van Back on Track. Het gaat om acties uit 2021 
die zijn geactualiseerd en om nieuw toegevoegde acties. 

1 Link naar het implementatieplan: Bijlage Implementatieplan Back On Track in 075 (raadsinformatie.nl)
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Wat gaan we doen

Acties
(geactualiseerd 
of nieuw)

Omschrijving Planning

Actie 1
(geactualiseerd)

De Aanpak Risicojongeren wordt verder doorontwikkeld en vastgelegd in 
een handboek 

Wat is hiervoor nodig:
• Doel en uitgangspunten van de Aanpak Risicojongeren. Deze zijn op 

hoofdlijnen beschreven en kunnen worden aangescherpt op basis van de 
casuïstiek.

• Werkprocessen van aanmelden tot afsluiten, taken, rollen en 
verantwoordelijkheden van regisseurs sluiten aan op de doorontwikkeling 
werkwijze Zorg en Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland en de Aanpak 075.

• Overlegstructuur en afspraken over op- en afschalen sluiten aan op de 
groepsaanpak en de aanpak jeugdoverlast. Het handelingskader bij (de)
escalatie is duidelijk en direct inzetbaar voor professionals. 

• Criteria om in aanmerking te komen voor de aanpak zijn vastgelegd, worden 
gedragen en getoetst. 
Kwalitatieve criteria:
- Zorgwekkende signalen vanuit school en/of zorgwekkend gedrag op straat 

en/of zorgelijke ontwikkelingen binnen het gezin/netwerk; 
- Gedragingen en handelingen van jongeren hebben impact op de openbare 

orde en veiligheid in de gemeente Zaanstad; 
- De reguliere aanpak van één of meerdere ketenpartners is niet afdoende 

gebleken.
Objectieve criteria:
- Leeftijd: 23 jaar en jonger;
- Inwoner van Zaanstad;
- Aangemeld door een ketenpartner in de aanpak jeugdoverlast (andere 

gemeentelijke afdeling zoals Straattoezicht, politie, straathoekwerk, 
wijkteam of jeugdteam).

Q1-Q2

Actie 2
(geactualiseerd)

Randvoorwaarden voor de uitvoering van de Aanpak Risicojongeren zijn 
geregeld

Wat is hiervoor nodig:

1-5-2021

• Vaste pool van regisseurs is aangesteld voor de Aanpak  Risicojongeren. Er is 
een vaste pool van 3 regisseurs. Een 4e regisseur wordt begin 2022 geworven.

Q1

• Convenant en Privacyreglement voor het aanmelden en bespreken van 
individuen. 
De aanpak valt nu nog onder het convenant overlast gevende jeugdgroepen. Er 
wordt onderzocht hoe de aanpak onder het convenant Zorg- en Veiligheidshuis 
Zaanstreek Waterland (ZV ZW) kan vallen. De opdracht is uitgeschreven en een 
jurist is hiervoor aangesteld. Specifieke aandachtspunten zijn de criteria, 
bewaartermijnen voor het dossier en het op- en afschalen.

Q2

• Goed werkend Informatie registratiesysteem. 
Verkennende gesprekken zijn gestart, concrete uitwerking om te komen tot het 
registratiesysteem volgt in 2022. 

Q3

• Capaciteitsberekening, zoals caseload en capaciteit voor uitvoering van de 
aanpak. 
Benodigde capaciteit is op dit moment afhankelijk van het aantal casussen en 
ervaringen van de regisseurs. Een generiek overzicht op de caseload en capaciteit 
zal op basis van de ervaringen kunnen worden vastgesteld. 

Q4

Actie 3
(nieuw)

Uniforme werkwijze voor het werken met individuele plannen van aanpak 
op basis van de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM) is geborgd 
In het individuele plan van aanpak voor de jongeren wordt uniform gewerkt met de 
ZRM en worden doelstellingen geformuleerd en periodiek getoetst.

Wat is hiervoor nodig:
• Doorontwikkeling van plannen van aanpak (uniform en goed werkend 

format).
• Kunnen werken met ZRM door het volgen van een training door alle 

regisseurs, inclusief de regisseurs van de Aanpak 075.
• Formuleren van de hulpvraag met de jongeren, hun gezinnen en de 

ketenpartners.
• De ontwikkeling van de jongere kunnen meten op basis van ZRM scores met 

bijvoorbeeld een nul-, tussen- en eindmeting. 

Q1-Q3

2022/4339



5

Actie 4
(nieuw)

Werken aan vroegsignalering en eerder kunnen opschalen als dat nodig is
De Aanpak Risicojongeren moet bekend bij de ketenpartners en bruikbaar zijn, 
maar ook effectief ingezet kunnen worden. Hoewel instroom-criteria helder zijn, 
vraagt dit wel aandacht om op dezelfde wijze te hanteren. Voorkomen moet 
worden dat de aanpak ten onder gaat aan z’n eigen succes en alle (op het eerste 
gezicht) lastige casuïstiek krijgt toegeschoven.

Q1-Q4

Wat is hiervoor nodig:
• Scholen, hulpverlening, politie, boa’s en jongerenwerkers. (Die zicht hebben 

op vrijetijdsbesteding zoals bij sportclubs, de JongerenHUB, etc), komen meer 
met elkaar in verbinding te staan. (zie pijler 2)

• De mogelijkheid om eerder informatie te kunnen delen, bijvoorbeeld via een 
convenant veilige school (zie het convenant veilige school bij actie 2 van pijler 2).

• De Aanpak Risicojongeren is bekend bij alle zorg-, onderwijs- en veiligheids-
partners. Dit vraagt om een gerichte uitleg.

Actie 5
(nieuw)

Realiseren van eenduidige afspraken voor het op- en afschalen in de 
Aanpak Risicojongeren
Uitgangspunt is dat bij op- en afschalen geen sprake is van loslaten: jongeren gaan 
uit de aanpak, maar er wordt altijd overgedragen. Bij afschalen gaat het om 
overdragen naar het reguliere veld, passend bij het leefgebied waar eventueel nog 
zorgen of aandachtspunten zijn. Bij opschalen wordt de jongere overgedragen naar 
de Aanpak 075.

Wat is hiervoor nodig:
• Eenduidige toetsingscriteria om tot integrale afweging over het op- en 

afschalen te komen.
• Vraagt ook om maatwerk: het voeren van afsluitgesprekken met ouders/

opvoeders en jongeren om te beoordelen of werkelijk afschalen mogelijk is,    
is vast protocol. Wanneer er zorgen zijn wordt de hulpvraag hier geformuleerd 
zodat dit kan worden overgedragen naar de ketenpartner die regie over de 
casus krijgt.

• Er worden afspraken gemaakt over monitoring en bewaartermijnen van de 
dossiers en deze afspraken worden in het privacyreglement opgenomen.

Q2

Actie 6
(geactualiseerd)

Borging kennisdeling

Wat is hiervoor nodig:
Trainingsprogramma voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van 
de Aanpak Risicojongeren en bevat o.a.:  
• Driewekelijkse interactieve presentaties van ketenpartners.
• Integrale overleggen met alle ketenpartners.
• Intervisie bijeenkomsten over casuïstiek tussen regisseurs, ook met regisseurs 

van de Aanpak 075.

Q1-Q2

BOTOC-gelden voor pijler 1:
(De projectleider van deze pijler bepaalt samen met de projectmanagers de verdeling van de 
middelen over de acties)

Beschikbaar €393.380

Gereserveerd voor capaciteit €277.000

Vrij te besteden €116.380

2022/4339
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Pijler 2: de school als centrale plek in de wijk

Doelstelling De school is een veilige plek in de wijk waar 
met jongeren en ouders/opvoeders in contact 
kan worden gekomen, zij weerbaar worden 
gemaakt en waar signalen die duiden op 
(crimineel) risicogedrag direct kunnen worden 
opgepakt. Dit veilige gevoel moet er zijn, ook 
buiten de grenzen van het schoolterrein. De 
school is tegelijk een fysieke locatie waar 
jongeren en ouders/opvoeders uit verschillende 
(kwetsbare) wijken samen komen die nog veel 
breder benut kan worden dan alleen voor het 
les geven. Het is de plek waar verbinding tot 
stand wordt gebracht tussen de verschillende 
disciplines onderling en de doelgroep.

Indicatoren De volgende indicatoren en streefwaarden zijn opgenomen voor pijler 2. 
De KPI’s worden halfjaarlijks gemonitord en geduid.

KPI’s Streefwaarde 2022

Actie 1: Extra Halt lessen 4 à 5 VO scholen

Actie 1: Aanbieden van escaperoom 1 tot 6 PO scholen (afhankelijk van de pilot op 1 PO 
school)

Actie 1: Inzet Local Heroes 5 PO scholen: sportactiviteiten
3-5 VO scholen: vertellen van hun verhaal

Actie 2: Organiseren scholenmarkt voor delen van best 
practices

Alle Zaanse VO scholen, trekkende rol van 4 VO 
scholen in de BOT wijken

Actie 2: Trainingsaanbod aan professionals vroegsigna-
lering en handelingsbekwaam optreden

1 à 2 VO scholen (minimaal 25 docenten)

Actie 2: Mobiliseren van buurtouders 2 VO scholen en 6 PO scholen

Actie 2: In het kader van ouderbetrokkenheid bijeen-
komsten organiseren voor alle ouders/opvoeders in 
Saendelft met kinderen in de leeftijd 11-18 jaar 

1 start- en 1 vervolgbijeenkomst

Actie 3. Naschoolse activiteiten in de vorm van een 
studiezalenprogramma voor leerlingen op Trias die dat 
het hardst nodig hebben

Bereik: 25-35 leerlingen

Actie 3: Naschoolse activiteiten in samenwerking met 
Lycurgus en andere sportinstellingen: een uitbreiding 
van het sportaanbod voor leerlingen die dat het hardst 
nodig hebben

2 VO scholen

Actie 3: Via inzet van 2 coördinatoren i.s.m. vrijwilligers 
en Local Heroes zorgen voor sport, spel, toeleiding 
naar sportverenigingen en verbinding tussen leerlingen 
en PO scholen onderling

Op alle doordeweekse dagen in 2022

Actie 3: Beschikbaar stellen van VR game Re-Action Inzet op alle VO scholen en de JongerenHUB

Actie 6: Organiseren van bijeenkomst “wapenvrije 
school” en betrokkenheid van schoolpersoneel

Minimaal 5 VO scholen, eventueel aansluiting van VO 
scholen uit andere wijken

Actie 6: Uitvoering van een Zaanse  breed gedragen 
aanpak “wapenvrije school”

Preventieve kluisjescontrole op alle VO scholen

Trekker Projectleider De school als centrale plek in de wijk

Wat gaan we doen

NB. De coronacrisis heeft de meeste impact op deze pijler. De wijze waarop de crisis zich blijft ontwikkelen en daarmee of en wanneer 
de scholen open zijn, is bepalend voor hoe en wanneer de onderstaande acties uitgevoerd kunnen worden.

Acties
(geactualiseerd 
of nieuw)

Omschrijving Planning

Actie 1
(geactualiseerd)

Preventieve activiteiten continueren op PO en VO scholen zoals (les)
programma’s en voorlichting t.a.v. wapenbezit, sexting en drugsgebruik 
Het doel is bewustwording, gedragsbeïnvloeding en ontmoediging te realiseren op 
de verschillende negatieve trends in relatie tot ondermijnende jeugdcriminaliteit bij 
de beoogde doelgroep. 

Q1-Q4
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Wat gaan we doen:
Het (les)programma t.a.v. de thema’s wapenbezit, messengebruik, sexting en 
drugsgebruik wordt doorontwikkeld en uitgevoerd. Dit onder meer te doen 
door concrete opdrachten te formuleren aan uitvoerende partijen en tot 
uitvoering te brengen. Hierbij kan worden gedacht aan inzet vanuit Halt in 
samenwerking met NH Samen Veilig. 

Wat is hiervoor nodig:
De volgende stappen voor het realiseren van het lesprogramma zullen door de 
projectleider worden gezet:

• Op basis van de gemaakte afspraken met de scholen worden de (les)program-
ma’s opgestart, gecontinueerd en doorontwikkeld. Hierbij is ook naar de 
opties voor lesaanbod gekeken die in het actieplan Wapens en Jongeren zijn 
opgenomen. Daarbij zullen de BOTOC-gelden beschikbaar zijn voor de 
voorlichtingsactiviteiten waar andere regelingen (zoals verlengde leertijd, 
impulsregeling, coronagelden) niet in kunnen voorzien. 

• De opdrachten zijn deels geformuleerd en verstrekt aan de gekozen partijen 
voor het uitvoeren van het lesprogramma en het maken van afspraken met de 
scholen.

Q1

- Inzet rolmodellen: vanuit de maatschappelijke diensttijd (MDT) organisatie 
Local Heroes wordt in samenspraak met basisscholen een aantal jongeren, in 
het kader van MDT, als rolmodel ingezet voor sport- en spel activiteiten na 
schooltijd. Op het voortgezet onderwijs gaan zij in gesprek met jongeren over 
dat zij op het verkeerde pad zijn geraakt en weer Back on Track zijn.

Q1

- Inzet rolmodellen: vanuit de maatschappelijke diensttijd (MDT) organisatie 
Local Heroes zijn jeugdige rolmodellen bereid om op school hun verhaal te 
vertellen. 

Q1-Q2

Wie zijn betrokken:
• Schoolbesturen en directeuren (PO en VO) in de twee focusgebieden.
• Projectleider Veilig Leefklimaat en veiligheidscoördinatoren voor de scholen 

Trias, Pascal Zuid, Zuiderzee College en Altra College.
• NH Samen Veilig en Halt.
• Local Heroes.
• Accounthouder Halt.
• Team Onderwijs van de gemeente.
• Afdeling Wijkmanagement van de gemeente.

Actie 2
(geactualiseerd)

Het voortzetten van een veilig leef- en pedagogisch klimaat in en rondom 
de scholen
Deze actie is er op gericht om de verbinding tussen diverse jeugdpartijen en 
scholen, en scholen onderling te intensiveren met een eenduidige opgave: realiseren 
van een veilig leef- en pedagogisch klimaat. Dit vraagt om erkenning van het 
maatschappelijk probleem en een gezamenlijke Zaanse preventieve aanpak van 
jeugdcriminaliteit op de scholen en in de wijk. 

Q1-Q4

Wat gaan we doen:
• Realiseren van bestuurlijk commitment van scholen, zorg- veiligheidspartners 

en de gemeente. 
• Komen tot uniforme afspraken en ruimte voor maatwerk per school.
• Scholenmarkt organiseren waar men best practices kan delen.
• Versterken van de verbinding tussen de netwerkpartners om de aanpak 

sluitend te maken met extra aandacht voor een goede afstemming tussen PO 
en VO scholen.

• Opstellen van een convenant veilige school (en herzien van wat er ligt). Zorg 
dragen voor uniformiteit in afspraken, in samenwerking tussen partners, het 
bieden van een handelingskader en de mogelijkheid tot het delen van informatie.

• Ouder- en leerlingen betrokkenheid vergroten bij het realiseren van een veilig 
leefklimaat.  

• Realiseren, continueren en borgen van het trainingsaanbod aan professionals 
voor vroeg signalering en handelingsbekwaam optreden met een sterke focus 
op weerbaarheid. 

Wat is hiervoor nodig:
• Uitbreiding inzet veiligheidscoördinatoren. Iedere VO school heeft een 

veiligheidscoördinator (waarbij kleine scholen gebruik maken van veiligheids-
coördinatoren van grote scholen).

• Het borgen van afspraken tussen mentoren, zorgcoördinatoren, 
jongerenwerkers, veiligheidscoördinatoren, jeugdteammedewerkers en de 
beleidsadviseurs vooruitlopend op het convenant.

• Politie en zorgpartners zijn zichtbaar en benaderbaar door aanwezig te zijn op 
de scholen en in de wijk.

• Mobiliseren van buurtouders in de wijken omwille van ouderbetrokkenheid. 
De scholen nemen een actieve rol in bij het werven.

• Een startbijeenkomst voor ouders/opvoeders en ieder jaar een vervolgbijeen-
komst organiseren.  

2022/4339
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Wie zijn betrokken:
• Projectleider Veilig Leefklimaat.
• Veiligheidscoördinatoren/directeuren/medewerkers van de betreffende 

scholen.
• Schoolbesturen.
• Regiegroep School en Veiligheid.
• Politie.
• Afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente.
• Afdeling Wijkmanagement van de gemeente.
• Team Onderwijs van de gemeente.

Actie 3
(geactualiseerd)

Scholen als ontmoetingsplek
Scholen zijn langer open als ontmoetingsplek voor jongeren en ouders/opvoeders. 
De openingstijden zijn passend bij het ritme van de dag waarbij we talenten 
benutten/ontplooien (zowel van de jongeren als hun ouders/opvoeders). Daarbij 
zorgen we dat jeugdprofessionals meer in verbinding komen met het onderwijs. 

Q1-Q4

Wat gaan we doen:
• Naast de bestaande activiteiten nieuwe naschoolse activiteiten ontplooien op 

de scholen Pascal Zuid, Zuiderzee, Trias en Altra College in relatie tot de 
doelstellingen van BOT. De activiteiten vanuit studiezalen, sport en spel zijn 
gericht op individuele aandacht voor leerlingen die achterlopen op schoolse- 
en persoonlijke ontwikkeling.

• De activiteiten ook beschikbaar stellen aan leerlingen van andere scholen 
zodat deelname en betrokkenheid van de doelgroep onderling wordt 
vergroot.

Wat is hiervoor nodig:
• Het inzetten van betaalde krachten en vrijwilligers om kwetsbare jongeren en 

ouders/opvoeders toe te leiden naar naschoolse activiteiten op en rond de VO 
en PO scholen. 

• Middels het aanstellen van coördinatoren, de buitenschoolse activiteiten voor 
alle leerlingen in Saendelft effectief en in afstemming organiseren.  

• Samen met jongerenwerk worden de activiteiten uitgebreid, zoals de inzet 
van VR-games en escaperooms.

Wie zijn betrokken:
• Scholen in de twee focusgebieden.
• Zaanstad Noord: Wijkmanager Assendelft.
• Zaanstad Zuid: Strategisch adviseur Sociaal Beleid. 
• Team Onderwijs van de gemeente.
• Beleidsadviseur Jeugd en Veiligheid en projectleider JongerenHUB m.b.t. de 

visie doorontwikkeling jongerenwerk en werken met jongeren.
• De leerlingen/jongeren/kinderen en hun ouders/opvoeders.

Actie 4
(geactualiseerd)

De JongerenHUB in Saendelft (Zaanstad Noord)
De JongerenHUB is de ontmoetingsplek waar kinderen en jongeren zich thuis 
voelen en terecht kunnen voor zowel activiteiten en talentontwikkeling als voor het 
stellen van hun ondersteuningsvraag en het voeren van een gesprek daarover. Per 
juli 2021 is de JongerenHUB in Saendelft geopend. De JongerenHUB is nog volop in 
ontwikkeling en gericht op de volgende doelen:

Q1-Q4

• Activiteiten en talentontwikkeling (gastheerschap in de wijk).
• Toeleiding naar hulp en ondersteuning. 
• Toeleiding naar participatie en werk.
• Inspraak en advies.  

De koppeling met het bedrijfsleven, Maatschappelijke Diensttijd project Local 
Heroes, onderwijs, sport (sportieve interventies) en cultuur (sociaal- artistieke 
interventies) krijgt hierin gestalte. De intensieve samenwerking maakt het 
mogelijk dat partijen zich op hun expertisegebied richten. 

De uitvoering van deze actie hangt samen met themalijn 2C Volg het ritme van 
de dag - Ontmoeten (ontmoetingsplekken voor jongeren) uit het visie docu-
ment Slim verbinden: samen meer - vernieuwde aanpak samenhangend 
jongerenwerk & werken met jongeren, Gemeente Zaanstad 2021-2026.*

Wat gaan we doen:
Positioneren, uitbreiden en verbreden van de JongerenHUB in Saendelft. 

Wat is hiervoor nodig:
• Continuering van de samenwerking en afstemming tussen de JongerenHUB, 

projectleider en de omliggende PO en VO scholen om zo een evenwichtige 
spreiding van openstelling en activiteiten te bewerkstelligen.

• Het realiseren van twee spreekkamers en een groepsruimte om de dienstver-
lening uit te kunnen breiden.

• Voortzetten van de communicatiecampagne om bekendheid te geven aan de 
JongerenHUB.

2022/4339
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Wie zijn betrokken:
• Beleidsadviseur Jeugd en Veiligheid en projectleider JongerenHUB (in het kader 

van de visie doorontwikkeling jongerenwerk en werken met jongeren).
• Wijkmanager Assendelft.
• De partners die gezamenlijk invulling geven aan de JongerenHUB. 

Kosten:
• €40.000 voor verbouwing van de JongerenHUB en extra uitvoeringscapaciteit 

vanuit het SWT.

(*zie ook de notitie van de gemeente Zaanstad aan Ministerie BZK, Volg het ritme 
van de dag met integrale ontmoetingsplekken waar jongeren zich thuis voelen, 14 
december 2020)

Actie 5
(geactualiseerd)

Werken aan gelijke kansen in Poelenburg en Peldersveld
De gemeente streeft naar het tegengaan van kansenongelijkheid. In het kader 
daarvan is met meer dan 25 partijen een pact gesloten om de situatie in de wijken 
Poelenburg en Peldersveld structureel te verbeteren (Pact Poelenburg Peldersveld). 
De looptijd van het pact is ten minste twintig jaar. In het pact is veel aandacht voor 
de kinderen en jongeren uit de twee wijken. Het raakvlak met BOT is gelegen in het 
streven om de jongeren de mogelijkheid te bieden om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen, hun talenten te benutten en zo een perspectief op een goede 
toekomst te hebben, en dat zo een alternatief wordt geboden voor het criminele 
pad dat voor jongeren in wijken als Poelenburg en Peldersveld altijd wel ergens op 
de hoek van een straat aanwezig is. 

n.t.b.

Wat gaan we doen:
In 2022 worden de actielijnen uit het uitvoeringsplan Alle kansen voor jongeren 
tussen de 12-23 jaar uit Poelenburg en Peldersveld talentontwikkeling inclusief 
de Jongerenwinkel en de Entree-opleiding in de wijk met behulp vanuit de 
BOTOC-gelden doorgezet. Aanvullend zijn er nog bestedingsideeën voor 2022 
waar de keuze nog voor volgt.
• De Jongerenwinkel in buurthuis de Poelenburg is een zichtbare plek voor 

jongeren uit Poelenburg en Peldersveld waar ze naar toe kunnen gaan voor 
aanspraak en het samen doen van activiteiten. Dit draagt bij aan dat we willen 
dat jongeren uit Poelenburg en Peldersveld hun talenten kunnen ontwikkelen, 
hun horizon verbreden en toekomstperspectief verkrijgen. Deze plek biedt 
een alternatief voor het hangen op straat en de kans op het laten zien van 
andere perspectieven voor jongeren, waardoor het straatbeeld rustiger is en 
er minder verleiding is van criminele activiteiten en netwerken.

• De Entree-opleiding in de wijk heeft als doel het verlagen van de drempel voor 
een specifieke doelgroep en het verhogen van de onderwijsparticipatie met 
kwalificatie op MBO niveau 1. Dit draagt bij aan dat we willen dat meer 
jongeren uit Poelenburg en Peldersveld met gerichte begeleiding vanuit het 
Regio College hun weg vinden naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.

Wat is er nodig:
• Doorzetten van de actielijnen: talentontwikkeling inclusief de Jongerenwinkel 

en de Entree-opleiding in de wijk.
• Inzicht in de bestedingsideeën voor 2022 en het maken van een keuze.

Wie zijn betrokken:
• Strategisch adviseurs Sociaal Beleid en programmamanager voor het Pact 

Poelenburg Peldersveld.
• Kennisspecialist Jeugd & Kansengelijkheid t.b.v. het uitvoeringsplan 12-.
• Kennisspecialis Perspectief voor jeugd t.b.v. het uitvoeringsplan 12+
• Strategisch Kernteam.

BOTOC-gelden: de middelen die zijn gereserveerd voor de wijken Peldersveld 
en Poelenburg.

Actie 6
(geactualiseerd)

Preventieve kluisjes-, tas-, en jascontroles op het voortgezet onderwijs
Via het preventief controleren van kluisjes, tassen en jassen wordt de boodschap 
gegeven dat de school een wapen- en drugsvrije school is. Dit mag niet selectief 
worden uitgevoerd, maar vraagt om een Zaanstad brede structurele aanpak. 

Wat gaan we doen:
In samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) en de VO scholen wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle VO 
scholen in Zaanstad met als thema “wapenvrije school”. Op deze wijze worden 
het thema en de aanpak bespreekbaar gemaakt, daarmee kunnen willekeur en 
stigmatisering worden voorkomen.  

Q2
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Wat is hiervoor nodig:
• Het mobiele detectiepoortje en een eventuele handscanner beschikbaar 

stellen aan de scholen die deel willen nemen. Een inventarisatie hiervoor is 
reeds gedaan.

• Betrekken van de schoolbesturen voor het informeren, meedenken en 
beoordelen van een voorstel/advies tot inzet van preventieve kluisjes-, tas- en 
jascontroles op het voorgezet onderwijs. Hierbij ook aandacht hebben voor 
het draagvlak bij ouders/opvoeders.

• Na een akkoord vanuit de Regiegroep School en Veiligheid verdere uitwerking 
en samenwerkingsafspraken tussen school en politie. 

• Uitvoering door politie en de veiligheidscoördinatoren van de scholen. 

Q1-Q2

Wie zijn betrokken:
• Projectleider Veilig Leefklimaat.
• Wijkagenten en veiligheidscoördinatoren/medewerkers van de betreffende 

scholen.
• Afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente.
• Team Onderwijs van de gemeente.
• Regiegroep School en Veiligheid.
• Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

BOTOC-gelden voor pijler 2:
(De projectleider van deze pijler bepaalt samen met de projectmanagers de verdeling van de 
middelen over de acties)

Beschikbaar €425.000

Gereserveerd voor capaciteit €80.000

Local Heroes €10.000

JongerenHUB Saendelft €40.000

Poelenburg Peldersveld €175.000

Saendelft €120.000
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Pijler 3: de digitale (leef)wereld

Doelstelling We willen meer in contact komen met de 
jongeren en hun ouders/opvoeders. We willen 
de jongeren door hun digitale (leef)wereld en 
de wijze waarop ze dit beleven leren kennen. 
Dit zorgt ervoor dat we begrijpen wat er onder 
de jongeren speelt, wat hun motieven en 
beweegredenen zijn om bepaalde keuzes en 
afslagen te kiezen in hun leven. Ook zorgt dit 
ervoor dat we onze informatiepositie als 
professionals verbeteren en we in een eerder 
stadium preventief en repressief op kunnen 
treden.

Indicatoren De digitale (leef)wereld van jongeren is een ‘nieuwe wereld’ waar we ons als gemeente in willen begeven. We 
onderzoeken op welke wijze het effect van deze pijler zichtbaar wordt. 

Eind 2022 willen we een stijging van naamsbekendheid van BOT binnen de doelgroep realiseren door:

KPI’s Streefwaarde 2022

Via de maandelijkse stuurgroep meer partners te 
betrekken bij BOT zodat het draagvlak groter wordt en 
het platform (website/Instagram) qua inhoud kan 
groeien

Minimaal 4 partners

De vernieuwde activiteitenkalender op www.bot075.nl 
wekelijks met behulp van input vanuit jongerenwerk te 
updaten

Wekelijkse update

Minimaal aantal posts per maand op Instagram 12 posts per maand 

Realiseren van video’s die relevant zijn voor jongeren 
uit Zaanstad

2-3 video’s

Betaalde “awareness campagnes” op Instagram in te 
zetten om stijging in naamsbekendheid te realiseren

N.t.b.

Te communiceren over de gerealiseerde DM’s die 
voortkomen uit de campagne Be on Track van 2021

Minimaal 2 DM’s

Stijging aantal maandelijkse websitebezoekers op 
www.bot075.nl ten opzichte van december 2021

Stijging van 50%

Genereren van reacties vanuit de doelgroep via 
Instagram in de vorm van chats, reacties onder posts 
en via polls

100 reacties

Minimaal aantal (relevante) volgers op de BOT 
Instagram

100 volgers

De KPI’s worden halfjaarlijks gemeten en geduid.

Trekker De regie op de uitvoering van pijler 3 ligt voor de acties 2 en 5 bij de projectmanagers van BOT. Voor de acties 1,3 
en 4 ligt de regie op de uitvoering bij de projectleider die vanuit de afdeling communicatie betrokken is. 

Wat gaan we doen

Acties
(geactualiseerd 
of nieuw)

Omschrijving Planning

Actie 1
(geactualiseerd)

Voortzetten van de online campagne Be on Track en uitbreiding van de 
campagne richting ouders/opvoeders
De online campagne Be on Track is in 2021 gelanceerd met als doel BOT onder de 
aandacht te brengen bij de doelgroep door aan te sluiten bij hun digitale leefwe-
reld. De campagne wordt in 2022 voortgezet en uitgebreid met een campagne 
gericht op ouders/opvoeders.

Wat gaan we doen:
• Voortzetten van de campagne Be on Track middels de instagrampagina 

‘075aanbot’ en de website www.bot075.nl. Onder andere door het voortzet-
ten van het contentplan waarmee de instagrampagina en de website meer 
onder de aandacht van de jongeren worden gebracht. 

Q1-Q4
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• Via Zaanse ambassadeurs jongeren blijven uitnodigen om hun dromen via de 
instagrampagina te ‘DM’en’. Jongeren worden gevraagd van zich te laten 
horen en aan te geven welke activiteiten zij in hun wijk willen realiseren om zo 
hun talenten te ontwikkelen. 

Q1-Q4

• Voortzetten van een stuurgroep. Dit betreft een stuurgroep met sleutelfigu-
ren die bij de uitvoering van de campagne betrokken zijn (zoals het jongeren-
werk en andere linking pins die te maken hebben met de doelgroep). 1 keer per 
2 weken wordt de kennis uitgewisseld en de input opgehaald voor dooront-
wikkeling van de contentplanning.

Q1-Q4

• Het borgen van de communicatiestrategie naar jongeren binnen de afdeling 
communicatie.

Q1-Q4

• Uitbreiding van de campagne gericht op ouders/opvoeders. Het doel van de 
campagne zal in lijn liggen met het gedachtengoed van BOT. Verdere 
uitwerking zal gebeuren met professionals en de doelgroep zelf.

• Maart/april: researchfase om in kaart te brengen wat nodig is voor deze 
uitbreiding.

• April-juni: creatiefase voor realisatie van de campagne.

Q2-Q3

Wie zijn betrokken:
• Jongerencommunicatiebureau Soapbox.
• Bestaande participatie & inspraakorganen en platforms zoals RAAZ, JEZ en 

Local Heroes.
• Communicatieadviseur/-medewerker van de gemeente. 
• Jongeren- en ouders/opvoeders.
• Projectleider digitale leefomgeving vanuit de afdeling communicatie van de 

gemeente.

Actie 2
(geactualiseerd)

Inzet op deelprojecten uit het programma van NH Samen Veilig Q1-Q4

Wat gaan we doen:
• Deelnemen aan het geldezelproject van NH Samen Veilig in samenwerking 

met de politie (operationeel specialist digitalisering & cybercrime van 
basisteam Zaanstad). 
Dit project richt zich op het ontwikkelen van interventies tegen money mules 
(oftewel geldezels). Doel van dit project is samen met de partners de groei van 
het aantal geldezels te beperken en terug te dringen.

• Deelnemen aan de klankbordgroep online orde van NH Samen Veilig. Deze 
groep denkt na over de online rol van gemeenten, juridische online kaders, 
veiligheid en de ontwikkeling van interventies. Met de inzichten die worden 
verzameld, worden werkwijzen en interventies op het gebied van online 
aangejaagde ordeverstoringen voor gemeenten ontwikkeld.

• Aansluiten bij het project criminele aanwas van NH Samen Veilig. 
De projectleiders van het project criminele aanwas en BOT inventariseren 
samen welke acties binnen deze pijler gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Wie zijn betrokken:
• Projectleiders cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit binnen NH 
• Samen Veilig.
• Projectleiders project criminele aanwas binnen NH Samen Veilig.
• Operationeel specialist digitalisering & cybercrime bij basisteam Zaanstad 

(politie).
• Junior adviseur veiligheid binnen de afdeling openbare orde en veiligheid van 

de gemeente.
• Projectleider De school als centrale 

(*naast het geldezelproject vinden er ook vanuit andere projecten acties plaats op 
het gebied van cybercrime. Cybercrime is één van de prioriteiten in het Integraal 
Veiligheidsplan van de gemeente.)

Actie 3
(geactualiseerd)

Inzicht krijgen in de digitale leefwereld van jongeren
De wens is om meer inzicht te krijgen in de online mechanismen en de belevingswe-
reld van jongeren. Het uiteindelijke doel is om jongeren aan te spreken in hun 
(online) belevingswereld en manieren te vinden om hen positief te kunnen 
beïnvloeden.

Q1-Q4

Wat gaan we doen:
• Het blijven doorontwikkelen van de socials en de website van BOT om via deze 

kanalen met jongeren in contact te zijn en blijven.
• Monitoren van landelijke onderzoeken naar jongeren en de digitale 

leefwereld.
• Tijdens de kennismiddag van BOT (zie actie 2 van pijler 4) zal er een lezing 

worden gegeven over de driehoek straatcultuur, social media en 
jeugdcriminaliteit.
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Wie is hierbij betrokken:
• Jongerencommunicatiebureau Soapbox.
• Afdeling communicatie van de gemeente.
• Projectmanagers Back on Track.

Actie 4
(nieuw)

Onderzoek naar doorontwikkeling website BOT naar Jongerenplatform 
voor heel Zaanstad

Q1-Q4

Wat gaan we doen:
• Samen met de afdeling communicatie en Soapbox wordt onderzocht wat er 

voor nodig is om de website www.bot075.nl door te ontwikkelen naar een 
Zaanstad breed platform waarin diverse afdelingen van de gemeente 
Zaanstad en externe partners hun aanbod over verschillende jongerenonder-
werpen kunnen laten samenkomen.

• Een projectgroep vormen om het proces, de inhoud en de borging vorm te 
geven. 

Wie zijn betrokken:
• Communicatieadviseurs maatschappelijk domein en het veiligheidsdomein.
• Jongerencommunicatiebureau Soapbox.
• Projectleider digitale leefomgeving vanuit de afdeling communicatie van de 

gemeente.
• Leden (nog te vormen) projectgroep.
• Projectmanagers Back on Track.

Actie 5
(nieuw)

Oriënteren deelname aan Project Comeback
Met Project Comeback geven Nederlandse topsporters het welzijn van jongeren een 
boost. Sporters bewijzen dag in dag uit dat ze sterker kunnen terug komen na 
tegenslag en hebben vaak een lange weg afgelegd om te komen daar waar ze nu 
zijn. Dat is vaak een weg met hoge pieken en diepe dalen. Sporters komen als geen 
ander momenten tegen dat ze het niet meer zien zitten of dat ze somber zijn. Ze 
kampen met problemen thuis, druk vanuit huis of vrienden en andere tegenslagen. 
Wat sporters verenigt is toch de wil vinden om door te gaan. Die getoonde wil 
wordt ingezet om somberheid bij jongeren tegen te gaan zodat jongeren weer 
durven dromen, deze dromen gaan najagen en weer durven te leven.

Project Comeback is een programma met on- en offline activiteiten die focussen 
op inspiratie, tips en mogelijkheden. Een team van experts op het gebied van 
jongeren biedt coaching, training en gratis activiteiten aan voor jongeren tussen de 
13-24 jaar. Deze activiteiten zijn gericht op het welzijn van jongeren met de 
thema’s: persoonlijk, werk & opleiding, sociale contacten, lichamelijke en mentale 
gezondheid. De online sessies worden via YouTube, Instagram (live) en het Project 
Comeback platform gestreamd en verspreid. De offline sessies vinden verspreid in 
het land plaats.

Wat gaan we doen:
• Oriënteren of deelname aan het Project Comeback mogelijk is. Q1
• Deelname aan het Project Comeback indien mogelijk. Q2-Q4

Wie zijn betrokken:
• Beleidsadviseur Sport en Bewegen van de gemeente.
• Projectleider digitale leefomgeving vanuit de afdeling communicatie van de 

gemeente.
• Projectmanagers Back on Track.

BOTOC-gelden voor pijler 3:
(De projectmanagers bepalen de verdeling van de middelen over de acties)

€120.078

2022/4339



14

Pijler 4: leren, ontwikkelen en regie op een  
integraal dynamisch project

Doelstelling • BOT onder de aandacht brengen van interne 
en externe partners; 

• Samenbrengen van informatie en gebeurte-
nissen; 

• Duiden van informatie en gebeurtenissen ten 
aanzien van het project; 

• Actualiseren van het uitvoeringsplan;  
• De best practices met de learning community 

(netwerk met deelnemende gemeenten 
BOTOC-gelden) en andere geïnteresseerden 
delen. 

Indicatoren • Jaarlijkse evaluatie waarin de voortgang op de verschillende pijlers en het project in zijn geheel worden geduid;
• Een bijgestelde aanpak en borgen van het project voor 2023.

Trekkers Projectmanagers Back on Track

Wat gaan we doen

Acties
(geactualiseerd 
of nieuw)

Omschrijving Planning

Actie 1
(geactualiseerd)

Inventariseren en duiden van de relevante informatie  
Naast de in het projectplan genoemde indicatoren en de verkregen informatie uit 
2021 wordt beoordeeld welke informatie relevant is om de effecten van het gehele 
project te duiden.  

Q1-Q4

Wie zijn betrokken:
• Data-analist(en) voor het ontsluiten van de informatie. 
• Strategisch kernteam en Regiegroep School en Veiligheid voor het duiden van 

de informatie en de aansluiting op relevante ontwikkelingen. 

Actie 2
(geactualiseerd)

Kennismiddag Back on Track organiseren Q1

Wat gaan we doen:
Op 14 maart 2022 wordt de (digitale) Kennismiddag “Are we on Track”  georgani-
seerd. Hier worden onder andere de trends en ontwikkelingen op het gebied van 
ondermijnende jeugdcriminaliteit en de behaalde resultaten van Back on Track 
in 2021 en de acties voor 2022 met elkaar gedeeld.

Actie 3
(geactualiseerd)

Monitoren en borgen van het project Back on Track
Gedurende het jaar kan de uitvoering van het project worden bijgesteld op de 
laatste trends en ontwikkelingen. We moeten meegaan met de trends, proactief 
kunnen inspelen op gebeurtenissen en incidenten en hiervan leren. Het project blijft 
dynamisch en daar waar nodig zal er maatwerk geleverd worden. Wanneer de 
problemen zich verplaatsen, spelen we hierop in.  

Q3-Q4

Wat gaan we doen:
• Financiële mogelijkheden onderzoeken om het project Back on Track na 2022 

voort te kunnen zetten. 
• Met ondersteuning van een extern adviesbureau wordt de eindevaluatie van 

het project Back on Track uitgevoerd.
• De eindverantwoording van het project Back on Track wordt afgelegd aan het 

ministerie.
• Voor 2023 zal samen met verschillende stakeholders worden bepaald welke 

acties vanuit het project worden gecontinueerd en op welke wijze dat zal 
gebeuren. 

Actie 4
(nieuw)

Betrekken van de jongeren bij het leren en ontwikkelen Q1-Q4 

Wat gaan we continueren:  
Jongeren benaderen om meer inzicht te krijgen in wat de nieuwe trends zijn 
onder de jongeren in relatie tot ondermijnende criminaliteit. De campagne Be 
on Track uit pijler 3 wordt ingezet om de jongeren te bereiken.

Actie 5
(nieuw)

Betrekken van ouders/opvoeders bij de campagne gericht op ouders/
opvoeders

Q2-Q4

Wat gaan we doen:
De ouders/opvoeders betrekken bij het vormgeven van de campagne 
gericht op ouders/opvoeders en het te bepalen doel van de campagne.
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Actie 6
(geactualiseerd)

Delen van best practices 
In bestaande regionale projecten en overleggen wordt blijvend kennis gedeeld over 
de uitvoering van de verschillende pijlers. Het gaat hier onder andere om de 
volgende overleggen/momenten: 
• Platform NH Samen Veilig: hier worden onder andere ervaringen gedeeld t.a.v. de 

thema’s criminele aanwas en cybercrime. 
• Bijeenkomsten georganiseerd door het CCV en ministerie van J&V (de zogeheten 

learning community) waarin de aangesloten BOTOC-gemeenten de voortgang en 
besteding van de middelen bespreken.

• Bij verantwoording van subsidies van het ministerie voor het Pact Poelenburg 
Peldersveld. 

Q1-Q4 

Wat gaan we hiervoor doen: 
• Via de learning community van het CCV worden best practices gedeeld tussen 

de acht gemeenten die subsidie vanuit de BOTOC-gelden hebben ontvangen 
(de zogeheten BOTOC-gemeenten). 

• De BOT-vlog. Via een nog te ontwikkelen vlog wordt periodiek in- en extern 
gecommuniceerd over de best practices van Back on Track.

Wat is er nodig: 
De BOT-vlog, nu nog in onderzoekende fase, ontwikkelen en concreet maken 
met de afdeling communicatie. De projectleiders zijn verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke input.  

Actie 7
(geactualiseerd)

Borging van het actieplan Wapens en Jongeren 
Ook voor dit jaar staan in het separate landelijke actieplan van Wapens en 
Jongeren diverse actiepunten in het kader van preventie en ontmoediging van het 
bijdragen en gebruik van wapens onder jongeren. Uit dit plan zullen in 2022 diverse 
acties opgenomen worden in BOT. In samenwerking met de afdeling Openbare en 
Veiligheid zullen deze acties verder vormgegeven worden.

Q1-Q4

Wat gaan we doen: 
Een aantal acties uit het actieplan is opgenomen in de pijlers van BOT. Bij de 
evaluatie van BOT wordt de borging 

Wie zijn betrokken: 
• Senior Beleidsadviseur OOV. 
• Beleidsadviseur Jeugd & Veiligheid. 
• Projectmanagers Back on Track. 

N.B. Een aantal concrete acties is te vinden onder pijler 2 (De school als centrale 
plek in de wijk).

BOTOC-gelden voor pijler 4: 
(De projectmanagers bepalen de verdeling van de middelen over de acties) 

€65.650
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