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1.1. Inleiding
De gemeente Ede heeft 108.754 inwoners (per 1 februari 2012) waarvan 
35.865 (bijna 33%) jonger is dan 23 jaar. In Ede zijn momenteel 14 jeugd-
groepen bekend welke getypeerd worden als hinderlijke, overlastgevende 
en criminele jeugdgroepen. Een aantal van die groepen manifesteert zich 
in de openbare en semi-openbare ruimte regelmatig op een manier die 
niet acceptabel is voor bewoners, winkeliers en autoriteiten. Ze zijn 
hinderlijk aanwezig en veroorzaken overlast. Uit onderzoek blijkt boven-
dien dat 75 á 80% van de jeugdcriminaliteit tot stand komt in groepsver-
band. Ook is er in deze groepen in toenemende mate sprake van alcohol- 
en/of middelengebruik. Hangen en groeperen op straat is een fase in het 
leven van de Edese jongeren. Voor de meeste jongeren en groepen is dit 
gedrag relatief onschuldig en tijdelijk van aard. Echter, voor die groepen 
die grensoverschrijdend gedrag vertonen, zijn naast het reguliere 
jeugdaanbod extra maatregelen nodig om een bijsturing van gedrag te 
organiseren. 

De gemeente heeft de afgelopen jaren samen met diverse maatschappe-
lijke partners veel geïnvesteerd in de aanpak van groepen om het over-
lastgevende gedrag te begrenzen, maar tegelijkertijd ook perspectief op 
andere activiteiten te bieden. Dit gebeurt door middel van de integrale en 
doelgerichte groepsaanpak. De groepen worden in kaart gebracht en voor 
een aantal geprioriteerde groepen wordt een integraal plan van aanpak 
opgesteld met daarin domeingerichte, groepsgerichte en individugerichte 
acties. Uitvoering gebeurt op een integrale wijze door nauwe samenwer-
king tussen het wijkteam, het veiligheidshuis en het Centrum Jeugd en 
Gezin. 

In 2009 is door de minister van WWI geld beschikbaar gesteld voor de 
inzet van straatcoaches om jeugdoverlast op straat aan te pakken. Deze 
middelen waren beperkt en tijdelijk. Omdat  jeugd-overlast een structu-
reel probleem is, heeft de gemeente Ede zich ten doel gesteld om met 
deze tijdelijke impuls te onderzoeken of er binnen de gemeente een 
praktische functie kon worden ingericht die juist ook voor de lange 
termijn kon worden benut. Er was behoefte een operationele functionaris 
die (net als het jongerenwerk) intensief betrokken zou zijn bij groepen 
jongeren maar die ook (net als de politie) bij grensoverschrijdend gedrag 
kan handhaven. Een functionaris die rechtstreeks valt onder de gemeen-
telijke regievoerder, die slagvaardig kan opereren en op maat kan worden 
ingezet: de Jeugboa. 
De Jeugboa heeft de bevoegdheden van een bijzondere opsporingsambte-
naar, is specifiek opgeleid op het gebied van jeugd en is een gemeentelijke 
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functionaris en daarmee direct aanstuurbaar. De inzet van Jeugboa’s is 
één van de toonaangevende instrumenten geworden in de groepsaanpak.

1.2. Probleemstelling
Jeugdgroepen zijn flexibel, vragen veel aandacht, ze vragen kennis van  
de jeugdcultuur. Het is van belang om in de aanpak van jeugd een goede 
balans te vinden tussen het begrenzen van gedrag en het bieden van 
perspectief en daar consequent in op te treden. Kennen en gekend wor-
den is een belangrijk ingrediënt om jongeren uit de anonimiteit te halen. 
De gemeente is in haar aanpak van jeugd en jeugdgroepen erg afhanke-
lijk van politie en welzijnspartners. Dit is een ongewenste situatie.  
De politie heeft een groot takenpakket en richt zich niet alleen op jeugd. 
Er is steeds minder gelegenheid om zich in te zetten voor de structurele 
aanpak van jongerenoverlast. Bovendien wordt er veelal repressief opge-
treden terwijl er ook behoefte is om de jongeren te kennen, met hen in 
gesprek te zijn en aandacht te hebben voor hun achtergronden en hen 
daarmee uit de anonimiteit te houden. Het repressief optreden gaat, door 
de toenemende mobiliteit van de jeugd, veelal gepaard met het verplaat-
sen van de overlast. Met als risico dat de aanpak van de verplaatste groep 
niet vanuit de opgebouwde kennis wordt voortgezet, maar van voren af 
aan start. Er is onvoldoende zicht op de samenstelling en bewegingen van 
jeugdgroepen. Het straffen en belonen is niet in balans en het optreden is 
niet consequent. 

De aanpak van jeugdgroepen vraagt om een snel inzetbare operationele, 
slagvaardige kracht die flexibel is, goed is opgeleid op het gebied van 
jongeren en hun gedrag, gemeentebreed kan opereren en die zich alleen 
richt op jeugd. Er was behoefte aan een team ‘sociale jeugdhandhavers’ 
die met de jongeren kunnen omgaan maar hen ook kunnen verbaliseren. 
Een team dat rechtstreeks door de gemeente wordt aangestuurd.    

Ook de autoriteit die de Jeugboa’s vanuit hun functie hebben, is hierbij 
erg belangrijk. Het is goed dat Jeugboa’s gezag uitstralen, jongeren duide-
lijkheid bieden en ongewenst gedrag kunnen sanctioneren. Door de 
opgebouwde relatie met de jongeren kunnen de Jeugdboa’s sanctioneren 
op basis van deze relatie (in plaats van op basis van gezag) wat de accep-
tatie van de sanctie verhoogd. Jongeren hebben behoefte aan duidelijk-
heid; ze willen weten waar ze aan toe zijn.
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2.1. Doelstelling 
De Jeugboa heeft ten doel om sneller zicht te krijgen op jeugdgroepen 
(preventief) en duidelijke grenzen te stellen aan het gedrag van jongeren 
(repressief). In de preventieve sfeer signaleert de Jeugboa  in een vroegtij-
dig stadium zorggedrag. Naar aanleiding hiervan wordt in samenwerking 
met netwerkpartners bepaald of een groepsaanpak of individuele aanpak 
noodzakelijk is om verder ‘afglijden van de jongere’ te voorkomen. In de 
repressieve sfeer wordt waar nodig handhavend opgetreden teneinde het 
gewenste gedrag te verkrijgen.

2.2. Doelgroep
In het kader van effectieve en efficiënte inzet van capaciteit van Toezicht 
en politie, is een samenwerkingsconvenant tussen beide organisaties 
gesloten. Hierin is o.a. vastgelegd dat ten aanzien van jongeren, Toezicht 
zich richt op hinderlijke en overlastgevende groepen en de politie de 
zwaar overlastgevende en criminele groepen voor haar rekening neemt. 

Aanvaardbare groepen
Het gaat hierbij om jongeren die zich in groepen begeven, maar zich 
gedragen binnen de normen die de sociale omgeving stelt. Zij veroor-
zaken geen hinder of overlast.

Hinderlijke groepen 
Het gaat hierbij om groepen die rondhangen in de buurt, af en toe luid-
ruchtig aanwezig zijn en zich niet veel van de omgeving aantrekken. Soms 
loopt het uit de hand en zijn er kleine schermutselingen. Dat is doorgaans 
snel in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval dan gepland. Deze 
groepen maken zich incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Een 
beperkt aantal jongeren maakt zich soms schuldig aan veelal lichte ge-
welds- en vermogensdelicten. Over het algemeen zijn het groepen die nog 
voldoende autoriteitsgevoelig zijn en aangesproken kunnen worden op 
gedrag. Hinderlijke groepen zijn vaak buurtgebonden (Ferwerda en Beke).

Doelstelling2.
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Overlastgevende groepen 
Deze groepen zijn nadrukkelijker aanwezig, kunnen provocerend optre-
den, vallen omstanders lastig (uitschelden of intimideren), vernielen 
regelmatig zaken en laten zich veel minder gelegen liggen aan andere 
mensen. Geweldsgebruik wordt niet geschuwd en de groepsleden zijn 
minder te corrigeren. De lichtere vormen van criminaliteit waar de 
groepen zich schuldig aan maken worden bewust gepleegd. De groepen 
zijn meer bezig om niet gepakt te worden (Ferwerda en Beke). 

Criminele groepen
Deze groepen bestaan uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad 
zijn geraakt. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Ken-
merkend voor dergelijke groepen is dat ze meer criminaliteit plegen voor 
het financiële gewin in plaats van voor de kick of het aanzien. Deze 
jongeren scoren hoog met delicten waar de andere twee groepen ook mee 
scoren. De feiten zijn over het algemeen ernstiger en de jongeren schrik-
ken niet terug voor het gebruik van geweld (Ferwerda en Beke). 

Hinderlijke 
groepen

Overlastgevende 
groepen 

Criminele 
groepen 

Omgeving Eigen buurt Uitgaanscentra, niet echt 
buurtgebonden 

Soms regionaal/landelijk 

Grootte en samenstelling 10-20 jongeren, 13–16 jaar, 
schoolgaand en werkend 

10-20 jongeren, 16-18 jaar, 
deels schooluitvallers en 
werkeloos 

Ca 30 jongeren, 12-20+ jaar, 
zeer laag opgeleid, werkloos

Alcohol- en drugsgebruik Softdrugs en alcohol minder 
dan de overige typen 

Alcohol, softdrugs, XTC en 
harddrugs 

Alcohol, softdrugs, XTC en 
harddrugs

Groepsstructuur Bestaan ca 2,5 jaar; tamelijk 
open 

Bestaan ca 4 jaar; hecht, 
duidelijker leiders 

Subgroepjes met leiders, 
zeer hechte structuur en 
organisatievorm 

Overlast- en  
criminaliteits-profiel 

Rondhangen, provoceren, 
geluids-overlast, vernielin-
gen, verzet openbaar gezag 

Hinderlijk gedrag, ook: 
openlijke geweldpleging, 
mishandeling, ernstige 
confrontaties met openbaar 
gezag 

Hinderlijk gedrag, zware 
geweldplegingen, handel in 
drugs, diefstal met geweld 

Contact met justitie Sommigen. Bijvoorbeeld 
Halt, boete. Goed te cor-
rigeren

Meesten. Bijvoorbeeld 
Halt, boete. Soms vrij-
heidsstraffen. Niet goed te 
corrigeren 

Bijna allemaal. Bijvoorbeeld 
boetes, vrijheidsstraffen. 
Nauwelijks te corrigeren
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3.1. Expertise
Om aan het vak Jeugdboa goede invulling te kunnen geven, is het nood-
zakelijk dat de nodige expertise opgedaan wordt. Deze expertise wordt 
opgedaan in de schoolbanken en in de praktijk (op straat). Om de Jeugboa 
goed te equiperen worden, naast de gebruikelijke trainingen voor alle
Boa’s in Ede, onderstaande trainingen gefaciliteerd.

Multicultureel Vakmanschap
Ede is qua grondoppervlak een van de grootste gemeenten van Neder-
land. Binnen dit grondgebied liggen behalve de hoofdplaats Ede de woon-
kernen Bennekom, Deelen Ederveen, Harskamp, Hoederloo (deels),  
De Klomp, Lunteren, Otterlo en Wekerom. De grote oppervlakte van de 
gemeente, de verspreide woonkernen, diversiteit aan wijken en bevol-
kingssamenstelling van die wijken maakt de overlast en de aanpak van 
jongerenoverlast extra lastig. Om hier op een juiste wijze mee om te gaan 
worden de Jeugdboa’s getraind op diversiteitsvraagstukken. Zij leren 
daarbij hoe zij signalen van de diverse jongeren met verschillende achter-
gronden moeten interpreteren en hoe zij hiermee om kunnen gaan. 
Daarom volgen de Jeugdboa’s de training Multicultureel Vakmanschap.

Straatcultuur en jeugdgroepen
Het werken met jongeren is een specialisme en niet altijd even makkelijk. 
Een standaard lijst met do’s en don’ts bestaat niet. De houding van de 
Jeugdboa is een sterk bepalende factor voor het succesvol in contact 
komen met jongeren. De training ‘Straatcultuur en jeugdgroepen’ leert de 
Jeugdboa’s zelf de straatcultuur ontdekken op de manier zoals de jeugd 
op straat dit ook leert. Als de Jeugdboa weet wat er gebeurt en waarom, is 
het makkelijker te voorspellen wat een jeugdgroep gaat doen. Door 
middel van het gebruik maken van acteurs, video opnames en praktijk-
situaties wordt aansluiting gevonden bij de dagelijkse praktijk. 

Vroegsignalering
Vroegsignalering helpt om probleem- en/of delictgedrag in een zo vroeg 
mogelijk stadium in het vizier te krijgen. Zo kan worden voorkomen dat 
een jongere in een jeugdgroep (verder) afglijdt naar crimineel gedrag. 
Maar waar let je op en hoe geef je een kwalitatief goed zorgsignaal aan je 
partners. Hiertoe volgen  de Jeugdboa’s een opleiding vroegsignalering en 
een opleiding voor het afgeven van kwalitatief hoogwaardige zorgsignalen.

Realisatie doelstelling3.
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3.2. Werkwijze
In verband met de mobiliteit van de jeugd werken de 5 Jeugboa’s wijk-
overstijgend. Hierdoor is het voor de Jeugdboa’s mogelijk om mee te 
laveren bij verplaatsing van overlast. De Jeugdboa’s richten zich niet 
alleen op hinderlijke en overlastgevende jeugd. Ook is er frequent contact 
met de aanvaardbare groepen. De Jeugdboa’s staan gezien hun leeftijd 
‘dichtbij’ de jeugd en maken hierdoor snel contact met jongeren. Om de 
aansluiting met de jongeren te verstevigen wordt geïnvesteerd in de 
social media. Hiertoe hebben de Jeugdboa’s de beschikking over een 
Hyves & Facebook pagina en een Twitteraccount. 

Door het laagdrempelig contact, verkrijgt de Jeugdboa veel informatie. 
Ondanks het feit dat de Jeugdboa een geuniformeerde functionaris is, 
wordt veel informatie verkregen. Het delen van de verkregen informatie 
met de ketenpartners doet geen afbreuk aan de opgebouwde vertrou-
wensrelatie met de jongeren; juist deze gezagsverhouding brengt met 
zich mee dat het delen van informatie geaccepteerd (en misschien zelfs 
wel verwacht) wordt. 

Contacten met jongeren opbouwen en onderhouden is voor de Jeugboa’s 
cruciaal om jeugdgroepen (de samenstelling) en individuele jongeren snel 
in kaart te kunnen brengen. Tevens worden door deze contacten de jonge-
ren uit de anonimiteit gehaald. Voor het in kaart brengen van de jeugd-
groepen en de verschillende rollen binnen een jeugdgroep, wordt gebruik 
gemaakt van de ‘Plus, Min Mee methodiek’. Van iedere geprioriteerde 
jeugdgroep wordt op een whiteboard ieder groepslid gepositioneerd:
Plus jongeren met een positieve inslag
Mee  jongeren die beïnvloedbaar zijn en meelopen
Min jongeren met een negatieve inslag

Aan de hand van deze methodiek kan de zwaarte van een jeugdgroep 
beter ingeschat worden en kan een strategie bepaald worden om ‘Plus’  
en ‘Mee’ jongeren niet af te laten glijden naar de ‘Min’ categorie.

Samenstelling jeugdgroep: 
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3.3.  Thema’s
Om structurele bijdrage te leveren aan de vermindering van overlast van 
jongeren, is het van belang dat de Jeugdboa’s op een integrale wijze 
invulling geven aan hun functie. Aan deze integraliteit wordt invulling 
gegeven doordat een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van  
de Jeugdboa’s gecentreerd is rondom de volgende thema’s. 

(1)  Aanpak hangplekken

De gemeente Ede kent veel verschillende hangplekken. Een aantal van 
deze hangplekken is spontaan ontstaan, andere zijn in overleg met 
jongeren gecreëerd en in overleg met de buurt. Alle hangplekken in Ede 
zijn door de Jeugdboa’s in kaart gebracht en gebundeld in een ‘hangplek-
kenboek’. Om de overlast tot een minimum te beperken, is in samenwer-
king met de partners per locatie bepaald of de betreffende hangplek wel/
niet acceptabel is, welk gedrag gewenst is en op welke wijze door Toezicht 
en politie opgetreden wordt. De wijze waarop door Toezicht en politie 
opgetreden wordt, is vertaald in een gezamenlijk bejegeningsprofiel. Het 
‘hangplekkenboek’ wordt door de Jeugdboa’s actueel gehouden en levert 
een bijdrage aan de uniforme aanpak van politie en Toezicht van jeugd  
op hangplekken.

(2)  School en veiligheid

Scholen, gemeenten, politie, jeugdzorg en de onderwijsinspectie zijn geza-
menlijk verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat. Sociale veiligheid 
op school en rondom de school, het gevoel van veiligheid, de tevredenheid 
met het schoolklimaat en het veiligheidsbeleid en de waardering hiervan 
door betrokkenen. De Jeugdboa levert hier een bijdrage door periodiek in 
overleg te treden met de scholen om te komen tot een gezamenlijke 
aanpak. 

(3)  Alcohol

Uit cijfers blijkt dat in Nederland veel alcohol door jongeren gedronken 
wordt. Voor jongeren is het makkelijk om aan alcoholische dranken te 
komen. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de openbare orde, volks-
gezondheid en jeugdbeleid heeft de gemeente een belangrijke taak in het 
ontwikkelen en uitvoeren van een alcoholmatigingsbeleid. Ondanks alle 
maatregelen blijft controle gewenst. In dat kader controleert de Jeugdboa 
de horeca, supermarkten en slijterijen op de verkoop van alcohol aan 
jongeren onder de 16 jaar. Bij geconstateerde overtredingen wordt tegen 
de slijterij verbaliserend opgetreden. Tevens controleert de Jeugboa 
jongeren onder de 16 op het bij zich hebben van alcohol. Ook hier wordt 
bij geconstateerde overtredingen verbaliserend opgetreden. 
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(4)  Zorg- risicosignalen

Jeugdboa’s zijn een van de partners die de ‘oren en ogen functie’ vervul-
len van de gemeente in de openbare ruimte. Kinderen en jongeren die 
risicogedrag vertonen worden in de Verwijsindex geregistreerd. Daarnaast 
worden de door de Jeugboa’s afgegeven zorgsignalen in een periodiek 
overleg over risicojeugd binnen het Veiligheidshuis met partners betrok-
ken. 

(5)  Schoolverzuim

Jongeren die regelmatig verzuimen, hebben een grotere kans om voor-
tijdig schoolverlater te worden. Voortijdige schoolverlaters hebben vaak 
weinig kans op de arbeidsmarkt. Om die reden is het terugdringen van 
ongeoorloofd schoolverzuim enorm belangrijk. De Jeugdboa verricht een 
belangrijke rol in het signaleren van schoolverzuim. Daar waar de Jeugd-
boa dit constateert, spreekt hij de jongeren aan en stelt een proces verbaal 
van bevindingen op ten behoeve van de leerplichtambtenaar. Door deze 
handelswijze is de afdeling Leerplicht niet alleen afhankelijk van meldin-
gen van de onderwijsinstelling en levert de Jeugboa een bijdrage aan het 
terugdringen van het ongeoorloofd schoolverzuim.
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4.1. Opdrachtgever
De gemeenteraad van Ede is eind 2011 met de vaststelling van de Kader-
nota Integrale Veiligheid 2012-2014 akkoord gegaan met de komst van  
5 Jeugdboa’s bij de afdeling Toezicht. Hiermee heeft de afdeling Toezicht 
de opdracht gekregen om de komst van 5 Jeugdboa’s met ingang van  
1 januari 2012 gestalte te geven.

4.2. Duur 
Voor de personele uitbreiding, met een omvang van € 334.940,- per jaar, 
wordt aangesloten bij de duur van de Kadernota Integrale Veiligheid 
(2012 tot en met 2014). Afhankelijk van de behaalde resultaten wordt 
bezien of continuering vanaf 2015 aan de orde is.

4.3. Kosten en financiering
De aan de personele uitbreiding gerelateerde kosten bedragen € 334.940,-
per jaar. Dit is inclusief een toeslag van 15% voor opleiding, kleding en 
onregelmatigheidstoeslag. De dekking hiervan is als volgt gerealiseerd:

Project4.

Ombuigingen binnen de sector Educatie Welzijn en Zorg € 100.000,-

Eigen middelen van de afdeling Toezicht € 100.000,-

Nieuw beleid welke in de perspectiefnota is opgenomen € 134.940,-

Toezicht 
versterkt 

met 
5 Jeugd-

boa’s



Volg ons via:

JeugdBoaEde

http://www.facebook.com/ToezichtEde

@ToezichtEde

Meer informatie:

jeugd.boa@ede.nl

0318 - 680 132

www.ede.nl/wonen/wijkbeheer/toezicht-algemeenie
ts
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