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De volgende stap was de instelling van het buurt-
praktijkteam, een initiatief van het stadsdeel en 
jeugdzorg, reclassering, Openbaar Ministerie, 
 politie en jongerenwerk. Het team, waarbij later 
ook een buurtcoördinator, opbouwwerker en leer-
plichtambtenaar aansloten, kreeg in maart 2011 
de opdracht om op te treden tegen vijf ernstig 
 overlastgevende gezinnen in de Chassébuurt. 
 Tegelijkertijd zou het team in de Mercatorbuurt 
experimenteren met de nieuwe aanpak. Het buurt-
praktijkteam is opgezet als een kleine netwerk-
organisatie met korte lijnen die wendbaar, flexibel 
en snel kan optreden.

BUURTRONDES
“Het idee is: als je de grip op een buurt kwijt bent 
– wat zich uit in groepen jongens die zich schuldig 
maken aan vernielingen, overvallen en geweld – 
dan moet je je net zo organiseren als die groepen. 
En zij werken als een soort snel netwerk. ’s Middags 
bedenken ze iets, en ’s avonds of zelfs ’s middags 
voeren ze het uit.” Het buurtpraktijkteam is respon-
sief gaan werken, legt Kuitenbrouwer uit. “Bijvoor-
beeld: kleine kinderen van 8, 9 of 10 jaar hingen 
’s avonds laat nog op straat. Dat leidde tot een 
groot gevoel van onveiligheid bij omwonenden. 
De politie is toen samen met bewoners ‘s avonds 

om snel te laten zien dat je echt iets doet – bij wijze 
van spreken  binnen twee weken. We hebben bij-
voorbeeld een extra koppel straatcoaches ingezet 
en straat verlichting gerepareerd.”

‘Kinderen van 8, 9 
of 10 jaar hingen 
’s avonds laat nog 
op straat’

door Lynsey Dubbeld

 ‘T
oen ik hier in 2010 kwam als stadsdeel-
voorzitter, schrok ik echt van de veilig-
heids situatie in een aantal buurten. De 
sfeer op straat was volstrekt anoniem, 

bewoners voelden zich onveilig en er was een groot 
wantrouwen tegenover de politie en gemeente. 
Daardoor ontstaat een voedingsbodem voor 
 groepen jongens – want het zijn meestal jongens 
– die het gezag op straat overnemen en hun eigen 
regels in de openbare ruimte bepalen,” zegt Martien 
Kuitenbrouwer, die als voorzitter van het Dagelijks 
Bestuur  verantwoordelijk is voor de openbare orde 
en  veiligheid in het Amsterdamse stadsdeel West. 
“Ik vond het ook schokkend om te merken dat een 
aantal organisaties de situatie volstrekt gewoon 
waren gaan vinden. Professionals zeggen: zo is 
het nu eenmaal in Bos en Lommer. Of ze halen 
de schouders op: tsja, wat wil je, in de Baarsjes?”

Het Amsterdamse stadsdeel West werd in 2010 
 ingesteld en is een samenvoeging van de vroegere 
stadsdelen Oud-West, Westerpark, De Baarsjes 
en Bos en Lommer. Tot het stadsdeel behoren 
25 buurten met in totaal zo’n 134000 bewoners. 
Vooral in de Chassébuurt zorgde een criminele 
jeugdgroep voor subjectieve en objectieve onveilig-
heid. Kuitenbrouwer: “Mijn inzet is geweest: eerst 
proberen het vertrouwen van bewoners terug te 
winnen. Anders bereik je niets, hoeveel camera’s 
of Mosquito’s je ook ophangt. Het is ook belangrijk 

Martien Kuitenbrouwer 
(rechts) zet zich in om 
het vertrouwen van 
bewoners terug te 
winnen. “Anders bereik je 
niets, hoeveel camera’s 
of Mosquito’s je ook 
ophangt.” / foto: 
Liesbeth Dingemans.
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Van de Vondelparkbuurt tot de Kolenkit-
buurt. Het Amsterdamse stadsdeel West 
kent welgestelde wijken én buurten die 
al jarenlang kampen met armoede, 
criminaliteit, overlast en verloedering. 
Stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer 
stond aan de wieg van het buurtpraktijkteam, 
dat optreedt tegen jeugdgroepen in 
kwetsbare wijken. “Je moet je gedragen 
zoals de probleemgroep, maar dan op een 
manier die gewenst gedrag stimuleert.”

   INTERVIEW  Buurtpraktijkteam in de strijd tegen jeugdgroepen

‘DE SFEER OP 
STRAAT WAS 
VOLSTREKT 

ANONIEM’
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Tussen 2007 en april 2012 is de jeugd-
criminaliteit in Amsterdam afgeno-
men: de jeugdcriminaliteitindex is 
gedaald van 100 naar 78 punten. In 
2007 was 6,2 procent van de jongeren 
verdacht van een delict, in het eerste 
kwartaal van 2012 nog maar 4,8 pro-
cent. De jeugdcriminaliteitsindex is 
het hoogste in stadsdeel Zuidoost. 
Stadsdeel West behoort met een index 
van 75 tot de middenmoot. In de top 
tien Amsterdamse buurten waar 
bewoners de leefbaarheid in het de 
eerste vier maanden van 2012 het 
slechtst beoordelen, staan geen buur-
ten in stadsdeel West. Vooral buurten 
in de stadsdelen Centrum, Noord en 
Nieuw-West scoren slecht in de leef-
baarheidsindex.

En ik heb wel gezien dat je de onaantastbare jonge-
ren kunt bereiken. Maar het is niet makkelijk,” zegt 
Kuitenbrouwer. “Er is meer nodig dan alleen klas-
sieke repressie; jongeren mogen niet met hun 
gedrag wegkomen, we moeten er steeds dicht op 
zitten. En er zal altijd een kleine groep zijn waar je 
niet zo veel mee kunt. Dan is het een kwestie van 
damage control: schade beperken door er zo per-
manent mogelijke begeleiding op te zetten, 
 goedschiks of kwaadschiks.”

VRIJE OPDRACHT
De werkwijze van het buurtpraktijkteam is toepas-
baar in andere steden en op andere veiligheids-
problemen, denkt Kuitenbrouwer. “Het gaat om 
snel en wendbaar opereren en om zichtbaar op 
straat zijn. Ik weet dat daarbij hobbels te nemen 
zijn – structuren en werkwijzen, zowel in de eigen 
organisatie als in de andere. Mijn advies is: probeer 
uit te vinden wat er allemaal speelt, maak een 
 analyse van wat er aan de hand is, en betrek er dan 
zo veel mogelijk mensen bij. Er is in eerste instantie 
een team van mensen nodig die de handen vrij 
 hebben om te interveniëren. Wij zijn begonnen met 
de coördinator risicogezinnen, de buurtregisseur 
en een medewerker van jeugdzorg. Zij maken iedere 
week in hun pand aan het plein afspraken, ze heb-
ben echt een vrije opdracht. Dat is alleen mogelijk 
als ze back-up krijgen van hun organisaties.”

“De grootste uitdaging is om de werkwijze van het 
buurtpraktijkteam tot een standaard te maken,” 
waarschuwt Kuitenbrouwer. “In het huidige team is 
iedereen overtuigd van het belang, de deelname 
hangt nog erg op de personen. Het kan zijn dat een 
organisatie ervoor kiest om personeel elders in te 
zetten. En het buurtpraktijkteam is niet iets dat je 
even een jaartje doet. De energie moet er in blijven. 
De werkwijze kunnen volhouden – niet alleen vanuit 
het stadsdeel maar ook vanuit de andere deelne-
mende organisaties – is de grootste uitdaging voor 
de toekomst.” <<

zijn afgeleid uit de probleemanalyse – dit soort 
negatieve spiralen doorbreken. “Als je het écht 
anders wil doen, dan moet je spiegelen: je moet 
je gedragen zoals de probleemgroep, maar dan op 
een manier die gewenst gedrag stimuleert. Het 
gaat niet alleen om interveniëren met activiteiten 
– het is een systeemaanpak.”

MINDSET
De werkwijze van het buurtpraktijkteam lijkt 
 vruchten af te werpen. Volgens de eerste tussen-
evaluatie, die in december 2012 verscheen, blijkt 
onder andere dat het team het vertrouwen van 
 burgers weet te winnen, zichtbaar in de wijk ope-
reert, bewoners corrigerend én positief aanspreekt, 
en aansluiting vindt bij instituties en activiteiten 
in de buurt. Bovendien laten de cijfers in de 
 Amsterdamse Veiligheidsindex een forse verbe-
tering zien. Zowel de subjectieve als objectieve 
 veiligheid zijn in de Mercatorbuurt tussen 2010  
– het jaar voor de start van het buurtpraktijkteam 
– en september 2012 verbeterd. Het aantal mel-
dingen bij de politie blijft in de Mercatorbuurt 
nog wel hoog ten opzichte van het Amsterdamse 
gemiddelde. Dat kan overigens ook een teken 
zijn dat er meer gemeld wordt.

“Het buurtpraktijkteam heeft snel effect kunnen 
sorteren omdat het niet werkt vanuit een instantie 
maar vanuit een netwerk,” zegt Kuitenbrouwer. 
“En het mooie is: zonder al te veel kosten. Er is voor 
het buurtpraktijkteam één coördinator vrijgemaakt 
vanuit het stadsdeel. Het extra budget bestond in 
het eerste jaar uit 80�000 euro vanwege een aantal 
bijzondere acties, zoals de avonddiensten van de 
politiemensen die de kinderen ’s avonds naar huis 
brengen.” Toch benadrukt Kuitenbrouwer dat de 
successen van het buurtpraktijkteam niet te maken 
hebben met budgetten. “Het gaat niet om middelen 
maar om een mindset. Het team heeft professionals 
nodig die lef hebben en die buiten de eigen kaders 
durven te treden. En die ouders en jongeren ook 
blíjven aanspreken, zelfs na 4 of 12 of 20 keer. Ik voel 
me ook persoonlijk bij de problematiek betrokken. 

buurtrondes gaan houden. Kinderen worden 
dan naar huis gebracht, waar de ouders worden 
 aangesproken op hun gedrag.” 

Het buurtpraktijkteam richt zich primair op het 
 herstellen van het vertrouwen van bewoners in 
de overheid, het heroveren van het gezag op straat, 
het normaliseren van contact tussen jongeren en 
omwonenden, en het aanspreken van kinderen, 
jongeren en hun ouders op negatief gedrag. Daar-
naast is er aandacht voor prosociaal gedrag op 
 ontmoetingsplekken in de wijk en voor actieve 
betrokkenheid van bewoners, ondernemers en 
 kunstenaars.

‘Als je het écht 
anders wil doen, dan 
moet je spiegelen’

Aan de aanpak in de Mercatorbuurt, die inmiddels 
ook in twee buurten in Bos en Lommer wordt 
gebruikt, ligt een uitgebreide probleemanalyse ten 
grondslag, benadrukt Kuitenbrouwer. “We hebben 
letterlijk op een behangrol een overzicht gemaakt 
van het tien jaar durende gevecht tussen de pro-
bleemveroorzakers en de instanties die zich met 
hen hebben beziggehouden. Om alle interventies 
die al gepleegd zijn op een rij te krijgen. Verschil-
lende patronen kwamen daaruit naar voren. Neem 
de zogenoemde teruggetrokken ouders. Het gaat 
om gezinnen waar de kinderen, die vaak licht ver-
standelijk gehandicapt zijn, nauwelijks worden 
opgevoed. Via instanties komen de ouders in een 
zorg- en hulpverleningstraject terecht. Maar het 
zorgaanbod is niet afgestemd op de behoeften en 
capaciteiten van de ouders, die daardoor worden 
bevestigd in hun gevoel van onmacht. Met als 
gevolg dat ze zich nóg meer terugtrekken.” Volgens 
Kuitenbrouwer kan het buurtpraktijkteam door 
zijn werkwijze – die niet uitgaat van gestandaardi-
seerde programma’s maar van werkprincipes die 

Dat geeft de mensen op straat die te maken krijgen 
met conflicten het gevoel backing te hebben van 
het stadsdeelbestuur.”

‘Er is meer nodig 
dan alleen klassieke 
repressie’

Uit de tussenevaluatie van het buurtpreventieteam 
blijkt dat nog niet alle dilemma’s zijn opgelost. Zo 
zijn er grote groepen bewoners niet actief betrok-
ken, en worstelen professionals met de vraag hoe ze 
beter kunnen inspelen op de vragen en wensen van 
bewoners. Ook is het de vraag hoe nieuwe aanpak-
ken kunnen worden ingezet in gezinnen met een 
uiterst complexe problematiek achter de voordeur. 
“Er wordt wel gezegd: niemand is onaantastbaar. 
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