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STADSVERHALEN

Twintig leerlingen van het Amsterdamse ROC zijn op het gebied van veiligheid
thuis tot een opzienbarende conclusie gekomen: jongeren moeten zeggenschap
krijgen over degene die wordt aangesteld als hun hulpverlener.

ZUIDOOST KIEST
praktisch
advies

Zowel vaste kosten als
waterprijzen stijgen.

Drinkwater
duurder

UITKOMSTEN ONDERZOEK NAAR VEILIG THUIS
DOOR MBO-LEERLINGEN SERIEUS GENOMEN

Van onze verslaggevers

Stadsdeel Zuidoost broedt op de uitkomsten van een onderzoek
door mbo-leerlingen. Een unicum. De 20 leerlingen van het Amsterdamse ROC zijn op het gebied van veiligheid thuis tot een opzienbarende conclusie gekomen: jongeren moeten zeggenschap
krijgen over degene die wordt aangesteld als hun hulpverlener.
Een soort mix en match. Maar levert dat niet nog meer een generatie op van pappen en nathouden? Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing: „Deze jongeren leggen met hun praktische instelling de
vinger op een zere plek.”
door Mascha de Jong

C

ynisch. Vol ongeloof.
Marjolein
Weidema van Save
the Children was
aan het begin van
dit schooljaar niet verrast
door de kritische houding
van twintig mbo-leerlingen
van de ROC-opleiding Social
Work aan de Laan van Spartaan in West. „Ik zei dat ze
het verschil konden maken.
Dat wuifden ze weg. ’Wie
luistert er nou naar ons en
onze verhalen’, zei een van
de leerlingen. Dat was de gemene deler. Ze geloofden
niet dat zij ertoe deden.”
Als senior projectmedewerker jongerenparticipatie maakte Weidema (33) de
afgelopen vijf jaar soortgelijke taferelen geregeld mee.
In het kader van het project
Speaking Minds brengt ze
lokale overheden en praktisch opgeleide jongeren „de term laagopgeleiden
moeten we echt nooit meer
gebruiken” - samen.
Dat gebeurt vrijwel altijd

met dezelfde grondhouding
bij de jongeren: zij zijn niet
gewend dat er naar hen geluisterd wordt. Weidema:
„Het systeem is nou eenmaal zo dat op universitair
of wetenschappelijk niveau
de onderzoeken plaatsvinden. Maar bij Speaking
Minds maken wij ons er
juist hard voor veruit de
grootste
onderwijsgroep
van Nederland een stem te
geven. Het is het recht van
jongeren betrokken te worden bij beleid dat voor hen
geschreven wordt. Oók de
groep praktisch opgeleide
jongeren. Mijn ervaring is
dat je wel eerst door de scepsis heen moet bij de leerlingen. Die zijn dit niet gewend.”

’Law and love’

Om het broze vertrouwen
heel te houden, worden duidelijke afspraken gemaakt
met de gemeenten, waar onderzoeken lopen. Een lokale
overheid moet vooraf toe-

zeggen dat er serieus naar
de uitkomsten gekeken
wordt en het heeft tevens de
verplichting om drie maanden later terug te koppelen
wat ermee gaat gebeuren.
Stadsdeelvoorzitter Tanja
Jadnanansing van Zuidoost
vindt dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Zij was
aanjager van het onderzoek
bij het ROC West naar veiligheid thuis, omdat haar
stadsdeel veel jongeren

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing van Zuidoost is aanjager van het onderzoek bij het
ROC West naar veiligheid thuis.
Haar stadsdeel huisvest veel
jongeren met grote problemen.
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Wat dat betreft ben ik echt
van de law and order. Maar
we kijken verder. Waar
komt dit gedrag vandaan en
is het te draaien? Dan moet
je vragen stellen. En het

dat uitgebreid naar de veiligheid thuis. Dat bleek –
jammer genoeg voor de jongeren – een schot in de roos.
Meerdere leerlingen uit de
klas hadden het zelf ervaren. Dat maakte het ook lastig. De tweede les kwamen
enkelen al niet meer opdagen. Te confronterend
bleek. Maar ja, als jij ziet hoe
je moeder door je stiefvader
wordt bedreigd met het leven dan komt dit onderwerp wel heel dichtbij.”
Praten,
praten,
praten. De doorgewinterde Weidema
schrok als NoordHollandse dorpelinge af en
toe echt van de Amsterdamse verhalen. „Twee leerlingen vertelden over hoe zij
met discriminatie te maken
hadden gehad. Nota bene in
Zuidoost. Apart van elkaar
hadden ze meegemaakt dat
een persoon een hond op
hen afstuurde, omdat zij een
donkere huidskleur heb-

’De term laagopgeleiden moeten
we nooit meer gebruiken’
huisvest met grote problemen. „En ik ben er al langer
van overtuigd dat ’dienend’
besturen – of wel goed luisteren – loont.” Streng: „Dat
betekent dus juist niet pappen en nathouden. Op crimineel gedrag, maar ook
wangedrag en rottigheid
staan altijd consequenties.
Dat moet bestraft worden.

liefst aan de jongeren zelf.
Niet om het goed te praten,
maar om blijvende oplossingen te vinden. Dan ben ik
ook van de law and love.”
Jadnanansing en Weidema sloegen de handen ineen. De laatste vertelt:
„Speaking Minds gaat over
armoede en jongeren. Maar
voor Zuidoost hebben we

ben. Ik wist niet wat ik hoorde. Het is juist waardevol
met deze doelgroep in gesprek te gaan en hen zelf onderzoek te laten doen en advies te laten schrijven.”
Ook meer praktische hobbels moesten worden weggenomen. Weidema, die in
haar werk geduld heeft
moeten leren: „Ja, het blijven natuurlijk ook gewoon
jonge mensen, die nog moeten leren. De kaders van het
project zijn bijvoorbeeld
heel duidelijk: 1 keer niet komen is acceptabel, maar de
tweede keer niet meer. Dan
moet je een heel goed excuus hebben. Dat geldt ook
voor te laat komen. Dat gebeurde op een gegeven moment toch bij te veel leerlingen. Dan moet je iedereen
bij elkaar zetten. Uitleggen
dat een groep leerlingen elke dag op tijd is en dat de anderen hun voortgang frustreren. Ik leg dat terug: wat
kunnen de laatkomers aanpassen om te breken met dit

Ander voorstel: jeugdboa’s
AMSTERDAM • De mbo-jongeren die voor stadsdeel
Zuidoost met een rits aanbevelingen komen voor een
veilige thuissituatie, hadden
nog een bijzonder idee: stel
jeugdboa’s aan.
Deze zouden zich meer
betrokken moeten opstellen
en daarna pas bezig zijn met
handhaving en het uitdelen
van boetes.
Stadsdeelvoorzitter Tanja
Jadnanansing van Zuidoost
stelt dat jeugdboa’s er nu niet
zijn. „En ik weet ook niet of ik

er budget voor vrij kan maken. Maar het idee is interessant.”
De stelling van de jonge
onderzoekers luidt dat bekeuren nogal eens averechts
werkt. Of de boetes kunnen
niet betaald worden of er
ontstaat een gevoel van irritatie dat leidt tot onverschilligheid.
Jadnanansing: „De eerste
reactie kan zijn ’wie niet
horen wil, moet maar voelen’.
Maar als je inzet op gedragsverandering helpt een ho-

rend oor. Dat weten wij, want
daarvoor zetten we nu al
straatcoaches in. Daarom
hebben we geopperd of het
geen idee is om straatcoaches of jongerenwerkers
met boa’s mee te sturen. Dan
kunnen ze elkaar aanvullen
en is er wellicht een betere
balans tussen handhaving en
verbinding leggen.”
Tot slot: „En wie weet kunnen we in de toekomst eens
naar jeugdboa’s kijken. Goed,
dat de onderzoekers sowieso
tot zo’n idee komen.”

gedrag? Ze komen met eigen oplossingen.”
Met groeiend vertrouwen,
aangejaagd door Tanja Jadnanansing zelf, gingen ze de
uitdaging als groep aan. De
stadsdeelvoorzitter: „Ik heb
ze aan het begin van hun
traject gelijk uitgelegd dat
hun mening er wel degelijk
toedoet. Dat deed zichtbaar
iets met ze. Ze namen het
daardoor serieus.” Met die
typische ’hands on’-drive
die veel mbo-leerlingen eigen is, spraken de jongeren
acht weken lang onder andere met andere jongeren,
professionals, ervaringsdeskundigen en medewerkers
van de gemeente.

Oog voor detail

De uitkomsten van hun
onderzoek zijn opvallend.
Ook een tikkie zacht, zou de
’buitenstaander’
kunnen
opmerken. Eerst de context:
volgens de mbo-leerlingen
is familie de basis van jongeBoa’s hebben als hoofdtaak handhaven...
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...Het verbinden van de straatcoaches is
daar welkom bij.
FOTO TLG ARCHIEF

Marjolein Weidema van Save
the Children spreekt de jongeren toe vlak voor de eindpresentatie.

ren. Daar voelen ze zich het
veiligst. Maar als een situatie zich voordoet, waar die
veiligheid wordt bedreigd,
is het niet vanzelfsprekend
om er iemand bij te halen.
Want wie vertrouw je je problemen toe? Essentieel
blijkt dat een jongere acceptatie voelt vanaf de andere
kant van de tafel. Het onderzoek concludeert dan ook
dat jongeren daarin meer
zeggenschap moeten krijgen. Als het niet lukt met
een hulpverlener, zou dat
gewoon bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Als
dat leidt tot een andere
match is dat vooral een winwin.
Marjolein Weidema legt
het uit. „Ik vond het persoonlijk een van de sterkste
uitkomsten van het onder-

zoek. En nee, het is geen
zachte oplossing. Alsof jongeren het proces zouden
manipuleren. Het toont
juist hun oog voor detail. Of
in dit geval, voor cultuur.
Daar hebben we in Amsterdam nou eenmaal heel veel
mee te maken. Stel, je bent
van Marokkaanse of Turkse
komaf en respect voor de familie of ouders is heel erg
belangrijk en leidend in je
opvoeding, dan zou een tik
krijgen in een gezin een andere waarde kunnen hebben dan in een Nederlandse
opvoeding. Maar wanneer
zou het kunnen omslaan in
mishandeling? Daar kan
een jongere mee worstelen.
Het is fijn als hulpverleners
dit soort verschillen begrijpen. En stel, een jongere
loopt hier bij zijn zoektocht
naar hulp tegenaan, dan zal
het verschil van inzicht
geen reden meer zijn om gedesillusioneerd af te haken.”
Voormalig
hoogleraar

dat je je nu bedenkt dan als
je in een huwelijk zit’. De individuele autonomie is een
groot ding. Maar in Mediterrane culturen, waar het
vaak om nauwe banden met
de omgeving draait, is het
een pure schande. Niet alleen voor de personen, maar
voor het gezin, ja zelfs de hele familie.”

Inleven

Koerselman vindt niet dat
de ’moderne’ hulpverlener
voor moeilijker vraagstukken staat dan vroeger: „In de
jaren zestig en zeventig hadden we de religieuze zuilen.
Toen waren mensen zich
daarvan aan het ontworstelen. En anderen weer niet.
Die voelden er toch meer
voor zich te onderwerpen
aan het collectief. Het moet
voor de hulpverlening in
principe nooit uitmaken.
Elke hulpverlener moet
zich kunnen inleven. Een
mannelijke
hulpverlener
moet een man kunnen hel-

Na acht weken onderzoek
hebben de mbo-leerlingen
interessante antwoorden verzameld.

de praktijk blijkt weerbarstiger. Dus ik snap de uitkomst van het onderzoek
zeker.”
Stadsdeelvoorzitter Tanja
Jadnanansing zal in februari laten weten wat zij met
de uitkomsten doet. Vooralsnog is zij positief gestemd. „Ik ben van de korte
lijnen. Dus voor de presentatie in de raadszaal in Zuidoost – echt twee dagen voor
de nieuwe coronamaatregelen – hebben we gelijk allemaal stakeholders uitgenodigd, zoals jongerenwerkers, onderwijzers, verantwoordelijken
van
het
Masterplan dat Zuidoost in
twintig jaar wil transformeren en natuurlijk ouders.
Zodat deze praktisch opgeleide jongeren gelijk handen
konden schudden en lijntjes
konden leggen om hun onderzoek verder uit
te rollen.” Eerlijk:
„Kijk, het kan ook
zo zijn dat over
drie
maanden
blijkt dat sommige
resultaten uit hun onderzoek niet geïmplementeerd
kunnen worden. Dat weet ik
nu nog niet. We zijn echt in
de onderzoeksfase. Maar
dan zal ik ze wel uitleggen
waarom dat zo is. Ik hoop
dat we op deze manier een
basis van vertrouwen kunnen bouwen, waarop deze
jongeren hun stem vaker en
luider laten horen.”

’Het blijven natuurlijk ook gewoon
jonge mensen, die moeten leren’
psychiatrie en psychotherapie Frank Koerselman vindt
de uitkomst zo gek nog niet.
„Ik heb zelf jarenlang in Amsterdam Nieuw-West gewerkt en daar gezien hoe
belangrijk het culturele aspect is. Een voorbeeld: een
bruiloft op het laatste moment afzeggen kan in de
westerse cultuur goede reacties opleveren als ’beter

pen, maar ook een vrouw,
en omgekeerd. Dat mag je
ook verwachten op het gebied van cultuur. De hulpverlener moet dat neutraal
en niet afwijzend benaderen. Als een hulpverlener
openstaat en kennis heeft,
hoef je als cliënt niet eerst
uit te leggen wat je achtergrond is, voordat je aan je
probleem toekomt. Maar ja,

’Zij zijn niet gewend dat er naar hen geluisterd wordt’

AMSTERDAM • En weer
stijgen de vaste lasten.
Nu wordt het drinkwater weer duurder.
De tarieven stijgen
gemiddeld met 5,9%.
Dat schrijft wethouder
De Vries. De prijs voor
een kuub water stijgt
van 0,83 cent naar
0,87 cent. Ook de vaste
kosten gaan omhoog.
Van 76,42 naar 82,82
euro. Voor een gemiddeld huishouden van
één of twee personen
met een gemiddeld
gebruik, schommelt
de stijging tussen de
7,1 en 6,5%.
Er is extra geld nodig
omdat de digitale veiligheid van Waternet
een oppepper nodig
heeft. De organisatie
kwam afgelopen april
onder verscherpt
toezicht van ILT. De
opknapbeurt kost 2
miljoen euro.

Op zoek naar
specifieke
getuige
AMSTERDAM • De politie in is op zoek naar
één specifieke getuige
die mogelijk meer
weet over een man die
wordt verdacht van
oorlogsmisdrijven in
Suriname. Deze verdachte werd op 26
oktober in Amsterdam
aangehouden op verdenking van het plegen van moorden tijdens de Binnenlandse
Oorlog in Suriname
(1986-1992).
De mogelijke getuige is
een Surinaamse man
van destijds 45 à 50
jaar oud. Hij zou de
verdachte hebben
herkend als degene
die familieleden van
hem heeft doodgeschoten bij Brownsweg, aldus de politie.
Hij sprak de verdachte
hierover in de Surinaamse taal aan in
april 2016 op de Kinkerstraat, tussen de
Jan Pieter Heijestraat
en de Ten Katemarkt.

