
 PORTRET POLITIEK & SOCIAAL WERK 

vakblad sociaal werk #3  201724

goed. De jongeren voelen zich serieus genomen, 

krijgen de kans om de politici te bevragen over het 

beleid en anderzijds krijgen politici zo een realis-

tischer beeld van onze doelgroep. Zo’n bezoek kan 

ertoe bijdragen dat ze bij het lezen van de cijfers in 

de verslagen ook de mensen achter de getallen zien.’ 

Wil de politiek wel luisteren? Hoe zorg je daarvoor? 

‘Ik geef regelmatig gevraagd en ongevraagd advies 

aan de politiek over verschillende onderwerpen. 

Zo zijn er naar aanleiding van een opinieartikel 

van mij in de Volkskrant Kamervragen gesteld. Maar ik 

zoek ook contact met lokale wethouders en raads-

leden. Na een goed gesprek met een wethouder 

Jeugd in Amsterdam kon er budget vrijgemaakt 

worden om een pilot jongerenschuldhulpverlening 

op te starten. Ook in Haarlem gaan er nu dingen 

verbeteren op dit gebied. Na een bevlogen betoog 

van een veldwerker vorig jaar in de raadscommis-

sie waren de raadsleden het er unaniem over eens 

dat er ook in Haarlem verbeteringen doorgevoerd 

moeten worden op dit gebied. Er wordt nu on-

derzocht of de schulden van die jongeren opge-

kocht kunnen worden. Dan resteert nog maar één 

schuldeiser, de gemeente. Dat zorgt voor rust en 

maakt het veel eenvoudiger om afspraken te maken 

over aflossing en begeleiding. We praten dus graag 

met politici opdat ze een bijdrage willen leveren 

aan de positieverbetering van onze doelgroep. Wij 

kunnen niet zonder de politiek en de politiek kan 

niet zonder de signalen uit onze praktijk!’

Wat voor werk doe je en waar 

doe je dat?

‘Ik ben leidinggevende 

bij Streetcornerwork 

en de Volksbond van 

verschillende teams 

in Amsterdam Nieuw West, Heemskerk, Velsen, 

Heemstede, Woerden en Haarlem. Daarnaast ben 

ik voorzitter van de Stichting Loenatix, een sociale 

zeefdrukkerij en winkel.’

Waarom doe je dit werk?

‘Het straathoekwerk is een prachtig vak. Ik heb zelf 

jaren op straat gewerkt en heb nu een overkoe-

pelende rol. Het blijft bijzonder mooi om steeds 

weer te zien dat het mogelijk is om vanuit een 

uitzichtloze situatie jongeren weer perspectief te 

bieden door hen bijvoorbeeld te begeleiden naar 

vast onderdak, een startkwalificatie of werk.’

Wat is de invloed van politiek op je werk of is die er niet?

‘De politiek wil onacceptabel gedrag dat jongeren 

al jaren vertonen het liefst van de ene op de andere 

dag zien veranderen. Maar dat is niet realistisch. 

Het werken op straat komt onder druk te staan als 

politici te veel de nadruk leggen op snelle resultaten, 

hogere productie en meer registratie. Wij nemen po-

litici daarom regelmatig mee de straat op om ervoor 

te zorgen dat ze een goed beeld krijgen van onze 

werkzaamheden en zelf het gesprek kunnen voeren 

in de wijken met onze doelgroep. Dat werkt vaak 

door Anne 
Jongmans

Joost van Hienen is 46 jaar.  

Hij werkt voor het Streetcornerwork 

als leidinggevende. Hij studeerde 

Psycho Sociaal Werk en 

Management voor de zorg. Is zijn 

werk politiek? En zo ja, hoe dan? 

Joost van Hienen klopt aan bij de politiek om jongeren perspectief te geven
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