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Informatie- en discussiebijeenkomst

Datum: 5 februari 2015
Tijd: 12.30 – 17.00 uur
Locatie: VU Amsterdam

Rondhangen & Jeugdcriminaliteit

Jongeren die rondhangen en ogenschijnlijk niets doen, zijn van alle tijden. Dit hoeft op zich
niet problematisch te zijn, maar op veel plekken zorgt het voor overlast voor bewoners of
winkeliers. In sommige gevallen gaat het gepaard met crimineel gedrag. Praktijkmensen en
beleidsmakers op gemeentelijk en landelijk niveau proberen de negatieve gevolgen van
rondhangen tegen te gaan, en ontwikkelen allerlei aanpakken en programma’s.
Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) heeft een
grootschalig, longitudinaal onderzoek in Den Haag uitgevoerd, waarbij de locaties waar
jongeren rondhangen nauwkeurig in kaart zijn gebracht: het SPAN project (Study of Peers,
Activities and Neighborhoods). In dit project is een nieuwe methode gebruikt om
gedetailleerd (uur voor uur) na te gaan waar jongeren van 12-18 jaar hun tijd doorbrengen,
met wie ze samen zijn en wat ze dan doen. Daarnaast zijn de kenmerken van locaties
gedetailleerd geobserveerd en zijn gegevens verzameld over de individuele kenmerken van
jongeren, hun ouders en vrienden. Hiermee kon het NSCR nagaan welke kenmerken van
jongeren samenhangen met het rondhangen op risicovolle locaties en op welke manier dit
kan leiden tot criminaliteit.
De vele inzichten uit dit project zijn interessant voor mensen die werken met jongeren in de
praktijk of daarvoor beleid maken, zoals wijkagenten, jongerenwerkers, hulpverleners,
gemeenteambtenaren en leraren. Tijdens deze bijeenkomst bespreken onderzoekers van het
NSCR de studie en resultaten van het SPAN project. Daarnaast zullen Nathalie Feitsma en
Angelique
Meijer
(gemeente
Dordrecht)
en
Nicole
Langeveld
(Centrum
voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid) ingaan op de aanpak van jeugdgroepen en
jeugdoverlast. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Hoeben
(ehoeben@nscr.nl) of Heleen Janssen (hjanssen@nscr.nl).

Programma
12.30 Ontvangst
13.00 Opening
13.10 Presentaties
14.00 Pauze
14.20 Presentaties
15.00 Pauze
15.20 Presentaties
16.00 Discussie
16.30 Borrel

Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanmelden:

Gerben Bruinsma (NSCR)
Wim Bernasco (NSCR)
Evelien Hoeben (NSCR)
Heleen Janssen (NSCR)
Frank Weerman (NSCR)
Nathalie Feitsma & Angelique Meijer (gemeente Dordrecht)
Nicole Langeveld (CCV)
Gerben Bruinsma (NSCR)

donderdag 5 februari 2015
van 12.30 tot 17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam, Boelelaan 1105, Amsterdam
Agorazaal 1 (derde verdieping Hoofdgebouw VU)
Deelname is gratis. Aanmelden kan door naam, functie en organisatie te
mailen naar secretariaat@nscr.nl onder  vermelding  van  ‘Informatie- en
discussiebijeenkomst  Rondhangen  &  Jeugdcriminaliteit’.  

