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Presentie is de essentie 
van preventie 

Minder tijd en meer regels verminderen de aanwezigheid van 

jongerenwerkers op straat. Ook ligt de nadruk steeds vaker op 

het bewijzen van de werkzaamheid. Joost van Hienen, teamleider 

Streetcornerwork in Amsterdam Nieuw West, pleit voor tijd en 

geduld, en wijst op het gevaar van ‘afromen’.

door Joost van 
Hienen

laat jongerenwerkers doen waar ze goed in zijn

r worden mooie woorden gespro-
ken over het werken achter de 
voordeur en aan de keukentafel. 
Professionals zouden meer een 
‘er-op-af’-mentaliteit moeten 
hebben, in de haarvaten van de 

samenleving moeten werken. De straathoekwerker 
doet dat, maar moet ondertussen steeds meer regis-
treren, overleggen, en een alsmaar hogere productie 
leveren om te bewijzen dat het werkt. Juist datgene 
waarvoor ze in het leven zijn geroepen, het buurt-
gericht werken in die haarvaten, preventief, staat nu 
meer dan ooit onder druk.

onderling vertrouwen
Niet alles is namelijk in cijfers uit te drukken. Zo 
kun je prima het aantal vroegtijdige schoolverlaters 

tellen dat een schoolcarrière weer heeft opgepakt 
na de juiste interventies, maar hoeveel schooluit-
val door goede preventie is voorkomen, valt veel 
lastiger in cijfers uit te drukken. Hij zat op school 
en zit nog steeds op school. En tel maar eens dat 
iemand weer wat gelooft in zichzelf, zich gemoti-
veerd begint te voelen en zijn oude leventje begint 
op te geven en niet verder wegzakt. En hoe bewijs 
je dat je radicalisering hebt voorkomen, als dat niet 
heeft plaatsgevonden? Het is lastig te meten wat de 
impact is op de samenleving van het preventieve 
van het straathoekwerk. Bestuurders willen grip op 
resultaten, maar paradoxaal genoeg kunnen deze 
productie-eisen het eigenlijke doel in de weg staan. 
Al is het soms moeilijk in harde cijfers uit te druk-
ken, de aandachtige begeleiding van de veldwerkers 
blijkt echter wel effectief te zijn. De veldwerker >>
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staat op een laagdrempelige manier in contact met 
de groepen op straat. Er is onderling vertrouwen 
waardoor de veldwerker samen met de jongeren 
kan toewerken naar een stabielere leefsituatie. Door 
het bieden van perspectief aan groepen draagt de 
veldwerker ook bij aan versterking van sociale co-
hesie, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Daar-
naast is een deel van onze straatcontacten kwets-
baar voor radicalisering. Belangrijke katalysator is 
dat jongeren het gevoel hebben buitengesloten te 
worden door de samenleving. Door schooluitval en 
werkloosheid aan te pakken kan verdere radicalise-
ring voorkomen worden door onze inzet.

Tijd en geduld
De straathoekwerkers bereiken jongeren - en ook 
de zorgmijders onder hen - doordat ze werken 
volgens de presentiebenadering van professor An-
dries Baart. Ze zitten niet achter een bureau maar 
zijn telkens op straat te vinden als de jongeren er 
ook zijn. Ze investeren in een duurzame relatie en 
worden geaccepteerd door deze jongeren. Die we-
ten dat ze, als ze ergens mee zitten of hulp willen 
hebben, altijd terecht kunnen bij de straathoek-
werker. Waar nodig kan deze vaak direct tijd vrij 
maken. Maar zo’n aanpak kost tijd en geduld. Hier 
valt geen ‘productie te draaien’. 
Tijd en ruimte zijn nodig om via het ontwikke-
len van motivatie gedragsverandering op gang 
te brengen. De motivatie voor verandering komt 
niet in één keer tot stand, maar is een geleidelijk 
proces. In de eerste instantie hebben jongeren vaak 
gemengde gevoelens ten opzichte van verande-
ring. Ergens willen ze wel, maar tegelijk ook niet. 
Straathoekwerkers kunnen veranderingen mogelijk 
maken door deze ambivalentie met de jongeren te 
verkennen.
Zodra de jongeren meer voor- dan nadelen zien, 
is er vertrouwen dat het ook gaat lukken. Pas dan 
kan de straathoekwerker hen ondersteunen bij hun 
volgende stap: nadenken over de manier waarop 
ze dingen anders zouden willen, om vervolgens te 
gaan werken aan de verandering.

Relatie met de samenleving
Een te hoge werkdruk kan ervoor zorgen dat wer-
kers niet genoeg tijd nemen om deze onopgeloste 
ambivalenties te verkennen en dan ten onrechte 
concluderen dat de motivatie zou ontbreken. Meer 
tijd voor het werk betaalt zich dus terug, want in 
plaats van een haastig resultaat, kom je zo tot de 
kern. Van daaruit wordt de eerste stap naar echte 
verandering gezet.
Het bespreekbaar maken van de ambivalentie laat 
bijvoorbeeld zien dat de betrokkene vastzit in een 
verslaving. Door het inzicht te laten groeien in de 
voor- en nadelen van stoppen of juist doorgaan 
met bepaald gedrag kunnen de jongeren zelf ge-
motiveerd raken om te veranderen. Deze methode 

passen de straathoekwerkers toe bij tal van onder-
werpen, bijvoorbeeld ook op de voor- en nadelen 
van wel of niet doorgaan met een opleiding, of het 
wel of niet ingaan van schuldsanering. Nuttig en 
nodig, maar het kost tijd. En op het eerste gezicht 
zijn er geen daverende resultaten.
Daarnaast is het van belang dat de veldwerker 
genoeg tijd kan nemen om te werken aan de posi-
tieverbetering van de jeugd die door een veelvoud 
aan individuele en maatschappelijke problemen de 
relatie met de samenleving kwijt is geraakt. 

Gevaar van afromen
Het gevaar van bezuinigingen en registratiedrift 
is dat een deel van deze tijdrovende investeringen 
in de begeleiding van zorgmijders geen ruimte 
meer krijgt en de meest perspectiefvolle jongeren 
voorrang krijgen om zo te kunnen voldoen aan de 
productie-eisen. Afromen heet dat en het schaadt 
degenen die de hulp het hardste nodig hebben.
Zelfs bij gemotiveerde jongeren moeten de straat-
hoekwerkers waken voor te snelle oplossingen, 
waardoor jongeren juist afhankelijk kunnen raken 
en hun weg naar zelfstandigheid geblokkeerd 
wordt. Als ze niet zelf hebben meegedacht aan de 
oplossing, geen probleemeigenaar zijn geweest, 
is de kans groot dat hun zelfredzaamheid niet is 
vergroot. 

Fundamentele gedragsverandering
Veel van onze jongeren vertonen al jaren gedrag 
dat terecht niet geaccepteerd wordt in onze maat-
schappij en daarom wil men zulk gedrag het liefst 
van de ene op de andere dag zien veranderen. Maar 
dat is niet realistisch.                  
Doordat de straathoekwerkers het meest bekend 
zijn met de wijk, wordt hun aanwezigheid en in-
put in allerlei overleggen verlangd. Dat is enerzijds 
goed maar daar zitten grenzen aan: het brengt hen 
ook van de leg. 
Zoals de presentiebenadering zegt: pas als je mét 
iemand bent, kun je er vóór iemand zijn. Laat 
de straathoekwerkers dus vooral doen waar ze 
goed in zijn: ‘s avonds en ‘s nachts op zoek en in 
gesprek gaan met de jongeren op straat, en met 
de nodige rust op een empathische wijze werken 
aan de intrinsieke motivatie bij die jongeren om 
echte veranderingen in gang te zetten. Deze inzet 
is soms niet direct zichtbaar, vraagt tijd en geduld, 
ook van de maatschappij. Maar toch weten we uit 
ervaring dat daarmee de kans op een fundamentele 
gedragsverandering het grootste wordt. Dat is be-
langrijk voor de jongeren zelf maar vergis je niet: 
echt investeren in de jeugd kan ons allen op den 
duur ook nog eens enorm veel kosten besparen. •

Joost van hienen is teamleider streetcornerwork 
Amsterdam nieuw West, Velzen, Heemstede, 
haarlem en woerden.

Een verkorte versie van 
dit artikel verscheen 
op 21 juli 2016 in 
Het Parool onder de 
titel ‘Echt jongeren-
werk heeft tijd nodig’.
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