
Actief werken 

met jongeren 

op straat



In Deurne organiseerden 
jongeren een festival, waar 2300 
bezoekers op af kwamen. De 
groep jongeren heeft  een stichting 
opgericht en doet dit nu elk jaar.

“ Dit festival organiseren was een droom voor jongeren, maar het was ze nooit eerder gelukt”.
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I N L E I D I N G

55

Er ontstaat blijvend 

contact tussen jongeren 

en buurtbewoners.

“ Eerst durfden de ouderen van 

het zorgcentrum niet meer langs 

ons te lopen om hun hond uit te 

laten. Nu we elkaar kennen gaan 

we soms even een boodschapje 

voor hen doen op de scooter. 

Dat gaat lekker snel.” (jongere).

Hang Around is een landelijke wedstrijd waarin 

hangjongeren de kans krijgen om zich van hun goede 

kant te laten zien aan hun omgeving. In heel Nederland 

organiseerden groepen jongeren de afgelopen vier jaar 

een positieve actie voor hun eigen buurt waarmee zij 

minimaal 100 buurtbewoners bereikten. Doel hiervan 

was om het negatieve imago van hangjongeren te 

verbeteren, sociale cohesie in de wijk te bevorderen en 

jongeren en jongerenwerkers instrumenten te bieden 

om aan jongerenparticipatie vorm te geven. In vier jaar 

tijd (2005-2009) zijn in veertig (4 keer 10) gemeenten 

acties uitgevoerd.

In 2009 is Hang Around voor het laatst als 

landelijke wedstrijd georganiseerd. De wedstrijd 

is uitgegroeid tot een professionele en succesvolle 

manier om jongeren op straat activeren. Het 

concept, de succesfactoren, de goede voorbeelden 

en de resultaten en eff ecten beschrijven we graag in 

deze brochure.

We willen hiermee een concrete werkwijze aanbieden 

om met groepen jongeren aan de slag te gaan voor 

tienerwerkers en jongerenwerkers. Een werkwijze die 

past binnen de WMO: op integrale wijze ruimte geven 

aan jonge en oude bewoners om actief deel te nemen 

aan de maatschappij. Dit 

vraagt nieuwe vaardigheden 

en eigenschappen van 

professionals die met jongeren 

werken. Hang Around is geen 

‘ei van Columbus’ maar biedt 

goede voorbeelden.

Jongeren nemen 

actief deel aan 

de maatschappij



Jongeren beseff en beter dat 

hun gedrag voor anderen 

overlastgevend kan zijn.

“ Ik wist niet dat als ik daar zat met mijn 

radio en mijn chips dat voor anderen 

storend was, nu let ik er beter op”
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A C H T E R G R O N D  H A N G  A R O U N D

Het wás 

allemaal niet 

zo positief

Overlast van rondhangende jongeren wordt steeds 

meer als een probleem ervaren. De VNG (Vereniging 

Nederlandse Gemeenten) onderzoekt jaarlijks 

wat de prioriteiten zijn van gemeenten in het 

veiligheidsbeleid. De laatste jaren staat overlast van 

jongeren op de eerste plaats. 

Overlast is zowel feitelijk als in de beeldvorming een 

probleem. Het overgrote deel van de jongeren brengt 

graag veel tijd met vrienden door. Zij zoeken elkaar op 

en doen dit vaak in de openbare ruimte. Het is zeker 

nodig om aandacht te hebben voor deze jongeren 

en grenzen te stellen. Maar voor het zoeken naar 

oplossingen voor overlastsituaties komen vaak alleen 

repressieve maatregelen in beeld.

Bij het organiseren van een aanpak moet gezocht 

worden naar een mix van oplossingsmaatregelen 

en gedeelde verantwoordelijkheid van jongeren, 

professionals en bewoners. Wanneer er gekozen wordt 

voor een positieve insteek kan er veel bereikt worden. 

Vanuit deze achtergrond bedachten Stade Advies en 

En toch producties in 2005 het concept Hang Around. 

Het vernieuwende aan Hang Around is dat het een 

positieve oplossingsstrategie is om met rondhangende 

jongeren aan de slag te gaan. Door jongeren te 

ondersteunen om maatschappelijk actief te worden 

kunnen zij veranderingen 

in de buurt en in hun eigen 

ontwikkeling bewerkstelligen.

Jongeren voelen zich 

verantwoordelijk voor het 

welslagen van de actie en 

zitten niet te wachten op 

een beeldvorming waaruit 

blijkt dat er niets goeds uit 

hun handen kan komen. Juist zij willen laten zien 

wat ze kunnen - in een omgeving die veelal het 

tegenovergestelde verwacht. Hang Around gaat om het 

vergroten van verantwoordelijkheid en het concreet 

aanbieden van een mogelijkheid om deze ook vorm te 

geven. Dit vanuit de invalshoek van de jongeren.



W E R K W I J Z E  H A N G  A R O U N D
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  STAP 1: Inschrijven via het wedstrijdformulier

Groepen jongeren met een begeleider kunnen zich 

inschrijven voor de wedstrijd wanneer zij voldoen aan de 

spel regels (zie wedstrijdformulier). De wedstrijd wordt 

bekend gemaakt via lokale kranten, tijdschrift en, websites 

en inter mediairs bij gemeenten, welzijnsorganisaties 

en woning corporaties. In veel gevallen benadert een 

jongeren werker een groep jongeren voor deelname. 

Inschrijving vindt plaats in de winterperiode. 

De organisatie van Hang Around selec-

teert tien groepen, met als criteria: 

spreiding door het land, grote en 

kleine gemeentes, zwaardere en 

minder zware overlast situaties 

en vooral originele acties. 

De tien deel nemers krijgen 

€ 1.000,- euro om hun actie 

uit te voeren en een eigen 

pagina op de website van 

Hang Around.

  STAP 2: Voorbereiding acties

Onder begeleiding van een tiener- of jongerenwerker 

of een vrijwilliger zetten de jongeren hun actie op 

touw in hun directe omgeving, waarin zij minimaal 

100 buurtbewoners proberen te bereiken. Veelal is 

er een voortraject nodig van ongeveer een half jaar, 

waarin groepen soms wekelijks bij elkaar komen. In het 

voortraject maken jongeren een draaiboek, bestellen 

ze materialen, gaan ze in dialoog met buurtbewoners, 

volgen ze cursussen (zoals graffi  ti- of fotoworkshops), 

zoeken ze een lokale ambassadeur, zamelen ze geld in 

en leggen ze contacten met de pers. Voor de begeleiders 

wordt een landelijke startbijeenkomst georganiseerd.

  STAP 3: Uitvoering acties

De acties van de tien groepen worden uitgevoerd in een 

bepaalde periode in het voorjaar. Ter ondersteuning 

zijn er fl yers en vlaggen beschikbaar. De acties worden 

bezocht door speciale jongeren-juryleden van de NJR 

(voorheen Nationale Jeugdraad). Zij beoordelen op 



9

Hangjongeren 

nodigen hun 

buurt uit

de mate van participatie van jongeren, het bereik, de 

originaliteit en de uitvoering van de acties.

  STAP 4: Organisatie slotevent HANG OUT

Net voor de zomer vindt het landelijk afsluitend 

evenement ‘Hang Out’ plaats in Walibi World. Jongeren 

presen teren hun acties aan elkaar en worden beloond voor 

hun prestaties door middel van een Award. De awards 

worden uitgereikt door prominenten uit de politiek, 

vanuit fondsen en de sociale sector. De Awards worden 

op verschillende categorieën uitgereikt zoals: originali-

teit van de actie, mate van jongerenparticipatie, gebruik 

van netwerk, aandacht van pers en grootste bereik van de 

actie. Elke groep wint tenminste 

één award. Na afl oop is er tijd om 

in het pretpark te genieten.

2005

Soesterberg

Eindhoven

Oss

Stadskanaal

Arum (Friesland)

Assen

Renkum

Nieuwerkerk aan de IJssel

Enschede 

Son en Breugel

2007

Th olen

Amersfoort

Nieuwerkerk aan de IJssel

Drachten

Veldhoven

Hardenberg

Almere

Rotterdam

Oldenzaal

Urk

2008

Amsterdam

Apeldoorn

Delden

Deurne

Dronten

Huissen

Maastricht

Nieuwegein

Oudenbosch

Smilde

2009

Den Helder

Harderwijk

Harlingen

Hellevoetsluis

Hengelo

Nieuwleusen 

Utrecht

Rolde

Sleeuwijk

Velserbroek

O V E R Z I C H T  D E E L N E M E R S



HANG AROUND wordt 

mogelijk gemaakt door:

sta-hangaround 2009   1

09-02-2009   09:47:26

Uit wedstrijdformulier Hang Around:

1 0

Je bent graag buiten? Het liefst met vrienden? Je weet dat sommige mensen dat niet 

op prijs stellen? Dan is het tijd om je van je positieve kant te laten zien!

D E  S P E L R E G E L S

1.  Ben jij een jongere in de leeft ijd van 10 – 20 jaar?

 Ja  Nee

2.  Ontmoet je je vrienden graag ergens buiten?

 Ja  Nee

3.  Ben je bereid om met minimaal 5 jongeren een positieve actie in de buurt 

te organiseren?

 Ja  Nee

4.  Kun je een leuke actie in een straal van 1,5 kilometer van jullie hangplek verzinnen?

 Ja  Nee

5.  Voor ongeveer 100 buurtbewoners?

 Ja  Nee

6.  Kun je de actie zo bekend mogelijk maken via lokale media?

 Ja  Nee

7.  Heb je iemand die jullie kan begeleiden?

 Ja  Nee

8.  Kun je de actie uitvoeren in april/mei 2009?

 Ja  Nee

9.  Wil je meedenken over meer activiteiten na afl oop van Hang Around?

 Ja  Nee



Ook jongeren uit uw gemeente doen mee aan Hang 
Around. Ze organiseren een positieve actie voor tenminste 100 buurtbewoners. Zo willen ze laten zien dat ze meer zijn dan een stel rondhangende overlastveroorzakers. En wordt het voor iedereen leuker 

in de buurt! 

Hang Around is een landelijke wedstrijd, waarin tien 
groepen jongeren verspreid door heel Nederland een 
actie organiseren voor hun eigen buurt. Op 20 juni 2009 wordt Hang Around afgesloten met een groot 
evenement Hang Out in Walibi World, waarbij de Hang 
Around Awards 2009 uitgereikt worden! Informatie 
over Hang Around is te vinden op www.hangaround.nl. 
Neem voor informatie contact op met Janneke Ebben, 
Stade Advies, j.ebben@stade.nl, 030-2361852 of 06-23063971.

HANG AROUND wordt 
georganiseerd door: 

sta-hangaround 2009   2

09-02-2009   09:47:28

sta-hangaround 2009   1

09-02-2009   09:47:26
09-02-2009   09:47:26



R U U D  G U L L I T

Ambassadeur van de Postcode Loterij 

verbonden aan Hang Around via 

Stichting Doen, sponsor van Hang 

Around

“Jongeren in Nederland: Laat zien wat je 

waard bent! Hang Around is de manier om 
jezelf in een goed daglicht te zetten en iets 

moois voor je buurt te doen. Daarom ben 

ik als ambassadeur van de Postcode Loterij 
verbonden aan dit initiatief want in actie 

komen is goed voor de samenleving en ook 
goed voor je zelf.”

www.doen.nl
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R E S U L T A T E N  E N  E F F E C T E N  V A N  H A N G  A R O U N D

Er is 

minder

overlast

Zowel jongeren, buurtbewoners, begeleiders, gemeenten, 

organisatoren, sponsors als partners zijn enthousiast over 

Hang Around. De bekendheid van de landelijke wedstrijd 

werd elk jaar groter. Hieronder een aantal concrete 

resultaten en eff ecten van vier jaar Hang Around.

R E S U L T A T E N  V A N  H A N G  A R O U N D

De Hang Around-acties bereikten in totaal ongeveer 

10.000 mensen. 

In 4 jaar tijd zijn 40 concrete acties georganiseerd door 

40 kerngroepen, in totaal waren dit zo’n 553 jongeren. 

Rondom deze kerngroepen waren gemiddeld nog zo’n 10 

jongeren actief betrokken per groep. Dat betekent dat er in 

vier jaar tijd zo’n 1000 jongeren zijn geactiveerd. Zo’n 800 

jongeren kwamen naar Walibi World voor het slotevent.

Bij 38 acties komen jongeren positief in het nieuws. Twee 

acties hadden last van negatieve aandacht in de media.

Hang Around heeft  de landelijke media gehaald in de 

televisieprogramma’s Hart van Nederland, Nederland Helpt 

en het NOS journaal. Hang Around verscheen in landelijke 

dagbladen, zoals Spits, Telegraaf, NRC Handelsblad en 

vaktijdschrift en, zoals VNG Magazine, Zorg en Welzijn, 

Buiten Spelen, Jeugd & Co en J/M. 

De jongeren van 38 acties zijn 

begeleid door jongerenwerkers. Twee 

acties (Urk en Velserbroek) zijn door 

vrijwilligers begeleid, waar van een 

jongere en een volwassene. 

Elk jaar kwamen er meer wedstrijd-

formulieren binnen: 15 in 2005/2006, 25 in 2007, 26 in 2008 

en 34 in 2009. Groepen die niet geselecteerd werden voor 

deelname zijn vaak wel aan de slag gegaan met hun actie. 

In 2009 krijgt Hang Around een eervolle vermelding 

tijdens de prijsuitreiking van de Hein Roethofprijs. 
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Nieuwe 

contacten tussen 

netwerkpartners

Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan projecten ter 

voorkoming van criminaliteit.

E F F E C T E N  V A N  H A N G  A R O U N D 

We hebben telefonisch onder zoek 

gedaan onder alle deel nemende 

begeleiders van de eerste 3 jaar 

van Hang Around. Van de 30 

jongerenwerkers hebben er 19 

gereageerd (respons van 63%). Voor 

de deel nemers van 2009 was de actie 

nog te vers om hen te bevragen op 

eff ecten op de langere termijn.

De bevindingen:

•  95% geeft  aan dat Hang Around voor jongeren een zeer 

positieve ervaring was. 

•  Bij organisaties en uitvoering van 75% van de acties 

ontwikkelen jongeren nieuwe vaardigheden:

- jongeren worden zich meer bewust van hun rol en 

invloed in de buurt. Ze denken beter na hoe ze het nega-

tieve beeld dat er over hen bestaat kunnen veranderen.

- jongeren leren samenwerken en organiseren. 

•  50% geeft  aan dat Hang Around een positief eff ect heeft  

op het zelfvertrouwen van jongeren.

•  50% geeft  aan dat jongeren na de actie meer initiatief 

nemen in de wijk.

•  Na 50% van de acties kennen buurtbewoners en 

jongeren elkaar beter.

•  Bijna de helft  van de ondervraagden (47%) geeft  aan dat 

de overlast en het aantal meldingen van overlast is terug 

gelopen na de actie van Hang Around.

•  42% geeft  aan dat Hang Around positieve eff ecten heeft  

voor het jongerenwerk:

- het bevordert het contact van het jongerenwerk met 

(risico)jongeren in de wijk.

- door de publiciteit rondom Hang Around komt het 

jongerenwerk positief in beeld bij partners. 

•  60% van de acties nodigt uit tot meer actie en krijgt 

Hang Around een vervolgtraject.
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Bron: Spits 22 juni 2009



C I T A T E N

De kracht van Hang Around is...



D E  K R A C H T

Samenvattend is dit de kracht van Hang Around:

Hang Around ...

...  is een stimulans om jongeren actief deel uit te laten 

maken van de maatschappij.

...  doorbreekt de negatieve spiraal ‘onbekend maakt 

onbemind’ tussen jongeren en buurtbewoners. 

...  werkt door het betrekken van jongeren zelf.

...  brengt bewustwording op gang en vermindert (voor)

oordelen over jongeren en buurtbewoners.

...  werkt aan een positief zelfb eeld van jongeren.

...  is gericht op aangaan van verbinding.

...  is een motor voor nieuwe contacten tussen 

netwerkpartners

...  laat jongeren hun kwaliteiten en talenten ontdekken en 

benutten.

...  geeft  een impuls om een structurele aanpak van 

overlast in de gemeente te organiseren.

...  zorgt voor positieve aandacht 

voor jongeren en buurten in 

de pers. 

...  is een goede stimulans voor 

positieve acties in de wijk. 

...  biedt een landelijk netwerk 

en PR.
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Vooroordelen 

verminderen 

of verdwijnen
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M O G E L I J K E  P O S I T I E V E  A C T I E S

Een overzicht van alle acties van Hang Around vind je op www.hangaround.nl. Op basis van deze acties is de volgende 

lijst met mogelijke activiteiten samengesteld die deel uit kunnen maken van een positieve actie in de buurt. Met als 

motto: Er is meer te bedenken dan de buurtbarbecue!

 S P O R T

·  Zeskamp met sporten als volleyballen, 

kruiwagenrace, touwtrekken en boog-

schieten, zeephelling of buikglijbaan, 

of met oud-hollandse sport- en spel-

activiteiten (zeepkistenrace, spijker-

poepen, touwtrekken) en jong-hollandse 

sport- en spelactiviteiten (frisbeeën, 

beachvolleybal, reuzenstift tekenen)

·  Skatewedstrijd, -demonstratie en skate-

les voor volwassenen

·  Voetbalcompetitie tussen teams van 

jongeren (en buurtbewoners) uit 

verschillende wijken (buurtbewoners als 

coaches)

·  Pannavoetbaltoernooi en –demonstratie

·  Spijkerbroekhangen (spijkerbroek aan 

een schommel knopen, wie blijft  het 

langste hangen?)

·  Fiets ‘m er in (á la Ter land, ter zee en in 

de lucht)

·  Sponsorloop

 F I L M / F O T O

·  Fototentoonstelling (foto’s van plekken 

in de buurt) met ter voorbereiding een 

fotografi e cursus voor jongeren

·  Een fi lm over de hangplek

·  Een fi lm over hobby’s, kwaliteiten en 

talenten van (hang)jongeren

·  Een fi lm over discriminatie

·  Informatiefi lm over hangjongeren

·  Buurtbewoners spelen een rol in een 

fi lm of op foto’s

·  Buurtbewoners kiezen de beste foto

·  Foto’s op groot doek exposeren

  O P K N A P P E N  J O P /

J O N G E R E N C E N T R U M /

H A N G P L E K

·  JOP ontwerpen en uitvoeren (samen 

met bewoners) in combinatie met een 

workshop graffi  ti

·  Schoonmaakactie op de hangplek

·  Feestelijke (her)opening van 

een opgeruimde en opgeknapte 

jongerencentrum/plek

·  Opknappen van een grauwe 

tunnel. Wedstrijd onder jeugd 

en buurtbewoners voor het beste 

graffi  tiontwerp. 

·  Buurthuis omtoveren tot spookhuis 

(Jongeren zijn niet eng!) en bewoners 

uitnodigen om dit te bezichtigen

 B U U R T E V E N E M E N T

·  Spektakel/feest met verschillende 

onderdelen, zoals discussietafel, 

maquette van de hangplek, luchtkussen, 

(henna) schminken, poff ertjes- en 

suikerspinnenkraam, modeshow, 

geld inzamelen voor een goed doel, 

streetsoccer, streetbasketbal, wii-

toernooi, levend tafelvoetbal, 

rodeostier, zaklopen, kanovaren, dj uit 
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Jongeren ontdekken 

hun talenten en 

kwaliteiten

de buurt, vj-show

·  Rommelmarkt

·  Een evenement met dieren (demon-

stratie van loopeenden en schapen) 

voor/met bewoners van een 

zorgcentrum

·  Een drive-in bioscoop op de hangplek 

(bijvoorbeeld op een parkeerplaats bij 

het winkelcentrum)

·  Openlucht bingo met DJ

·  Inrichten van een KOP, Kinder Ont-

moetings Plek voor kinderen, jongeren 

en ouders. Met knikkerpotjes, 

schoolbord en zelf beschilderde 

prullenbakken

 S A M E N  E T E N / K O K E N

·  Pannenkoeken bakken (met politie)

·  Voor de ouderen van het zorgcentrum 

naast de hangplek koken, bedienen en 

een rap uitvoeren

·  Buurtbrunch met eten uit verschillende 

landen

·  Internationale hapjes uitdelen langs de 

deuren in de wijk

 D E  B U U R T  I N

·  Met een fi etsbar met jongeren en 

buurtbewoners de wijk door

·  Klusactie: jongeren lappen huis-aan-

huis de ramen, doen klussen en zamelen 

zo geld in voor een nieuw poolbiljart

·  Cultuurkennistest die jongeren afnemen 

bij buurtbewoners langs de deuren. 

Afsluitend een feestelijk symposium 

waar de winnaar wordt uitgeroepen

·  Jongerenpolitie: jongeren interviewen 

volwassenen in de buurt aan de hand 

van een vragenlijst om te ontdekken 

wat volwassenen van jongeren weten en 

om volwassen bewust te maken van wat 

jongeren denken en waarom ze bepaalde 

dingen doen. Met een uitreiking van het 

keurmerk ‘kennis over jongeren’ in het 

jongerencentrum

·  Een vossenjacht in het winkelcentrum 

om zo jongeren, winkelend publiek en 

winkeliers met elkaar in contact te brengen

·  Speurtocht voor ouderen door jongeren

·  Jongeren van verschillende culturen met 

elkaar dialoog in de raadzaal (gabbers in 

gesprek met een allochtone hanggroep)

 M U Z I E K / D A N S / T O N E E L

·  Buurtrap maken door jongeren en 

buurt bewoners en opnemen

·  Benefi et concert

·  Rap-

workshop 

door een 

prof-

rapper uit 

de wijk

·  Djembé-

workshop

·  Muziek- en 

dans-

optredens 

(street-

dance,  

break dance)

·  Street dance work shop

·  Line dance work shop

·  Toneel voor stellingen

·  Een DJ-optreden

·  Muziek festival in het dorp, met 

voor alle leeft ijden wat wils: een 

talentenshow voor jongeren, bands, 

trance-DJ’s.



G O E D E  V O O R B E E L D E N
Alle acties van Hang Around zijn succesvol geweest. Het voert te ver om in 

deze brochure alle acties te beschrijven. Enkele in het oog springende acties 

willen we graag iets uitgebreider beschrijven. Voor meer informatie en 

voorbeelden van goede acties kunt u contact opnemen met Stade Advies.

D R A C H T E N  ( 2 0 0 7 )

Titel actie: Th e Veense Pride

Overlastgevende tieners gaan aan buurtbewoners de positieve kant van hun 

buurt, elkaars cultuur en van jongeren zelf laten zien. De mooiste plekken en/

of de mooiste dingen van elkaars cultuur worden op de foto gezet ondersteund 

met een kort informatief verhaaltje. Ook maken zij foto’s van buurtbewoners 

en leggen zo contact met hen. Het resultaat is een prachtige fototentoonstelling 

in het buurthuis voor alle buurtbewoners. De buurtbewoners kiezen de 

mooiste foto. De jongeren wordt een educatief programma aangeboden waarin 

zij een cursus fotograferen, foto’s bewerken krijgen en een tentoonstelling 

bezoeken.

Waarom ging dit zo goed?

Deze actie was een groot succes omdat er heel uitgebreid voortraject is 

gevolgd, waarbij de jongeren nieuwe vaardigheden zijn aangeleerd, zowel op 

het gebied van fotografi e als in het aangaan van contact met mensen. Door 

het intensieve contact met buurtbewoners (ze zijn 9 keer de buurt in gegaan!) 

in het voortraject was de opkomst vanuit de buurt tijdens de actie heel groot 

en heel positief. Ook na afl oop is veel aandacht besteed aan inzet op de groep 

en met de buurt. De dialoog met de buurt is open geworden en er is zichtbaar 

resultaat in de overlastvermindering. Deze actie heeft  alles in zich om jaarlijks 

terug te keren.

H A R D E R W I J K  ( 2 0 0 9 )

Titel actie: Young Meets Old

Jongeren, buurtbewoners, ouderen van St. Welzijn Ouderen en de ouderraad 

van de basisschool leren elkaar op een positieve manier kennen door samen 

te rappen en te zingen en samen multicultureel te koken. Radio Harderwijk 

FM zendt het rappen en zingen uit. De actie is bedoeld voor bewoners 

van de buurt de Friese Gracht aan de Houtkamp, ouderen van de SWO en 

de ouderraad van de basisschool daar. Dit idee wordt ook uitgevoerd op 

een andere locatie, in de wijk de Stadsdennen in samenwerking met het 

Zorgcentrum voor ouderen.

Waarom ging dit zo goed?

De actie was zo’n succes dat er gelijk al een tweede actie is georganiseerd, nu 

met een zorgcentrum. Er zijn veel contacten gelegd die er nog niet waren, 

vooroordelen over jongeren en ouderen zijn weggehaald. De jongeren hadden 

zichzelf heel persoonlijk gepresenteerd in een mooie folder, met foto’s van 

zichzelf. De ervaringen vanuit jongeren om voor ouderen te koken en hen 

te bedienen waren zeer vernieuwend en verrijkend voor hen. De ouderen 

genoten hiervan. De eerste investering is niet mis geweest, er ligt nu een basis 

van waaruit er nog meer van dit soort initiatieven gedaan kunnen worden.

E I N D H O V E N  ( 2 0 0 5 )

Titel actie: G-Oost Outside

Jongerengroep G-Oost Outside organiseert een buurtspektakel, met eigen 

muziek- en dansoptredens, toneelvoorstellingen en een zelfgemaakte fi lm. 

Jongeren organiseren activiteiten voor kinderen en een touwtrek wedstrijd 

tussen jongeren, wijkbewoners en politie en zorgen voor internationale hapjes. 

Waarom ging dit zo goed?

Het was een grote, gevarieerd en geslaagde actie in een wijk waar grote 

problemen waren. Jongeren hebben zelf al het werk gedaan en een enorm 

netwerk ingeschakeld De groep leefde ‘op voet van oorlog’, met een aantal 

wijkbewoners en ze waren al geruime tijd niet meer ‘on speaking terms’. Jeugd 

en volwassenen bedreigden elkaar, er werden ruiten ingegooid, veel vernield. 

Op de dag zijn enorm veel activiteiten neergezet. Resultaat is dat bewoners nu 

net zo enthousiast zijn als de jongeren. Er wordt al gesproken over volgend 

jaar. Jongeren voelen zich trots dat ze zo’n geslaagde spektakeldag hebben 

kunnen en mogen organiseren. 

H U I S S E N  ( 2 0 0 8 )

Titel actie: Heb jij een tunnelvisie?

Jongeren gaan in samenspraak met bewoners en professionals een grauwe, 

grijze tunnel die beklad wordt opknappen. Er worden een ontwerpwedstrijd 

uitgeschreven in de buurt. Onder begeleiding van (graffi  ti-) kunstenaars 

en met het winnende ontwerp vormen de jongeren de tunnel om tot een 

kunstobject. Er vindt een ludieke opening plaats. Doel is dat jongeren 

bereidheid en daadkracht tonen om zich in te zetten voor anderen, betrokken 

zijn bij hun omgeving en bij het bevorderen van samenhang tussen jong en 

oud.

Waarom ging dit zo goed?

Er is heel intensief gewerkt met jongeren en met volwassenen. Hierdoor 

werd in het voortraject ook al duidelijk wat een verschillende verwachtingen 

er bij buurtbewoners en jongeren leven. Alleen al het idee van jongeren 

te verwachten dat ze uren kunnen zitten en actief meedoen aan 

buurtvergaderingen… Juist door dit allemaal te ontdekken, benoemen en 

aan te sturen hebben zowel jongeren als buurtbewoners veel geleerd over de 

omgang met elkaar. Het resultaat van de actie is blijvend: niet alleen een mooie 

tunnel, maar ook een heleboel ideeën voor manieren waarop jong en oud 

elkaar beter kunnen leren kennen.
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S U C C E S F A C T O R E N  V O O R  E E N  P O S I T I E V E  A C T I E

Jongeren zijn 

trots op 

wat ze bereiken

De succesfactoren in de uitvoering van de acties 

overstijgen het concept van Hang Around. Van de 

afgelopen vier jaar hebben we de ervaringen in het 

werken met jongeren aan acties voor de buurt verzameld 

en hier op een rijtje gezet onder de volgende vier thema’s:

•  Het organiseren en uitvoeren van activiteiten met 

jongeren

•  Het omgaan met jongeren

•  Het contact met buurtbewoners

•  Het betrekken van het netwerk

Per thema worden een aantal tips gegeven. De tips kunnen 

eyeopeners of open deuren zijn voor iedereen die met 

jongeren op straat en buurtbewoners werkt en gaat werken. 

  H E T  O R G A N I S E R E N  E N  U I T V O E R E N 

V A N  A C T I V I T E I T E N  M E T  J O N G E R E N

Tips

•  Neem voldoende tijd voor het voortraject. Het is niet 

alleen de actie, maar je moet de buurt, je partners, de 

gemeente, iedereen mee zien te krijgen. Dit doe je niet 

door aan de slag te gaan met het organiseren van één 

actie, hier heb je een paar maanden tijd, veel mensen en 

veel aandacht voor de jongeren voor nodig.

•  Maak je actie sterker door deze vooraf te visualiseren. 

Bijvoorbeeld om spon soren te 

overtuigen, samen werkings-

partners mee te krijgen en 

deel nemers te betrekken. 

Denk bijvoorbeeld aan:

- maquettes of tekeningen 

van de ontmoetingsplek of 

skatebaan die er moet komen

- een fl yer van je project, 

misschien wel met de foto’s van de jongeren erop die het 

organiseren

- een sponsormap met relevante info om bedrijven 

langs te gaan

•  Zet allerlei manieren in om jongeren te activeren en te 

laten participeren. Jongeren hebben ruimte nodig om 
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zelf te ontdekken wat ze kunnen en niet kunnen, maar 

hebben ook structuur en aandacht nodig om steeds 

een volgende stap te kunnen zetten. Werk met korte 

acties, benoem tussentijdse resultaten, geef jongeren 

verantwoordelijkheid, beloon ze op een aantrekkelijke 

manier en geef hen ook terug 

wat zij betekenen voor de buurt. 

Zie ook het volgende thema, 

omgaan met jongeren.

•  Bekijk de uitgave ‘Doe maar 

geweldig! Maak van jouw idee 

een succes… in acht stappen.’ 

van de NJR voor tips over het 

te doorlopen traject. 

•  Betrek lokaal bekende personen. Dit vergroot het 

bereik van en de aandacht voor je activiteit. Benoem 

bijvoorbeeld een lokale ambassadeur voor de actie. Schiet 

niet door naar het willen bereiken van bekende personen 

buiten je netwerk – hier kan al snel heel veel tijd in gaan 

zitten, terwijl de resultaten vaak teleurstellend zijn. 

•  Een voordeel van het kiezen voor een actie met een 

tastbaar element is dat je dit later vaak voor meerdere 

doeleinden kunt gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je 

eindproduct een fi lm, rap of een fototentoonstelling is.

•  Zorg ervoor dat de jongeren zelf het idee voor de actie 

bedenken. De motivatie om een eigen idee uit te voeren 

is veel groter dan wanneer ze een idee van een ander 

moeten uitvoeren!

•  Zorg voor de beschikbaarheid van een begeleider die 

voldoende tijd en echte aandacht voor de jongeren heeft . 

Jongeren kunnen heel veel zelf. De beschikbaarheid van 

iemand die het traject monitort, waar nodig stuurt en 

begeleidt draagt bij aan een optimaal resultaat. 

 O M G A A N  M E T  J O N G E R E N

Tips

•  Leg de nadruk op de positieve insteek: jongeren 

willen zelf ook meer zijn dan overlastveroorzakende 

hangjongeren en zijn er op aanspreekbaar om zich van 

Jongeren en 

bewoners groeten 

elkaar
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Vooroordelen 

verminderen of 

verdwijnen.

“ De term hangjongeren is in de gemeente verboden verklaard! We zijn gewone jongeren.’ (Rolde).”
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Jongeren worden zich 

bewust van hun gedrag

“ Ik heb geleerd dat de meeste problemen 

komen van vooroordelen en misschien 

ook een beetje angst. De buurtbewoners 

hebben ons beter leren kennen en 

wij hen. Heel veel problemen zijn 

toen meteen de wereld uit geholpen.” 

(jongere, Son en Breugel)
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hun goede kant te laten zien.

•  Sluit aan bij de mogelijkheden en het niveau van 

jongeren. Het kan goed zijn kort van tevoren nog een 

keer zeggen wat je van ze verwacht en wat ze van jou 

kunnen verwachten.

•  Werk met een kleine kern groep van jongeren, tien is 

het maxi mum. Rond de kerngroep kan een grote groep 

jongeren zijn die inspringt, meehelpt of tijdelijk mee-

werkt.

•  Zorg ervoor dat jongeren steeds op korte termijn 

concrete resultaten kunnen boeken. 

•  Zorg dat de activiteiten voor jongeren haalbaar en 

uitdagend zijn. 

•  Zorg dat ze iets doen waar ze trots op kunnen zijn.

•  Kies in grote overleggroepen voor een afvaardiging van 

een aantal jongeren.

•  Gebruik je email, hou je bericht kort en bondig, helder 

en met een grapje erin.

•  Laat jongeren het zelf doen! Werk vraaggericht werken en 

neem jongeren serieus in wat ze zelf in willen brengen.

•  Wees duidelijk, je hoeft  niet alles wat ze doen goed te 

keuren.

•  Blijf jongeren enthousiasmeren en ondersteunen.

•  Laat jongeren ervaren dat als je echt iets wilt, dat dat kan!

 C O N T A C T  M E T  B U U R T B E W O N E R S

Tips

•  Vertaal het belang van jongeren naar het belang van de 

bewoners. Het kan handig zijn om als begeleider eerst 

apart contact met bewoners te hebben, en daarna pas 

met bewoners en jongeren samen. 

•  Let op wederzijdse verwachtingen, vooroordelen, 

Regels voor omgang met jongeren:

1. Neem jongeren serieus

2. Respect en vertrouwen zijn belangrijk

3. Stel grenzen

4. Spreek jongeren persoonlijk aan

5. Gebruik heldere taal

6. Check wensen

7. Spreek jongeren aan op concrete zaken

8. Doe geen loze beloft en

(Uit: Zoek jongeren op waar ze te vinden zijn. 

Methodiek beschrijving voor ambulant jongerenwerk)



2 6

meningen. De vooroordelen over hangjongeren vanuit 

buurtbewoners zijn vaak hardnekkig. Hang jongeren 

hebben toch echt een negatief imago, het is veel werk en 

het kost veel tijd om hier verandering in te brengen.

•  Het geeft  een opening als jongeren het initiatief nemen 

om zich van hun goede kant 

te laten zien. Wat bijvoorbeeld 

goed werkt is als jongeren langs 

de deur gaan en bewoners 

persoonlijk uitnodigen voor hun 

activiteit en toelichten waarom 

ze deze organiseren.

•  Houd bewoners op de hoogte    

 van wat je doet. Laat jongeren 

een brief 

opstellen bij 

de start van 

het project 

voor buurt-

bewoners en

    laat ze dan regel matig iets aan de buurt bewoners 

melden, via een brief, fl yer, aanbellen, media.

•  Houd het niet bij een eenmalige actie, maar herhaal 

regel matig. Als je dat niet doet, verslechterd de band 

met buurt bewoners weer geleidelijk. Herhaal de actie 

wanneer deze succesvol was, of bedenk een andere 

actie.

•  Organiseer structurele aandacht voor jongerenoverlast 

in de gemeente. Van belang is om goede afspraken 

te maken tussen de eerst betrokken professionals 

van politie, welzijn en gemeente. Deze professionals 

moeten als partners samenwerken, weten wat elkaars 

verantwoordelijkheden en taken zijn en elkaar 

versterken in wat ze doen. Wat er moet gebeuren is dat:

- groepen jongeren in beeld zijn;

- er op meldingen van overlast altijd en snel gereageerd 

wordt en dat deze op een centraal punt gebundeld worden;

- er voor ernstige overlastsituaties een multidisciplinair 

plan van aanpak gemaakt wordt waarin acties richting 

de locatie (domein), groep en individuen in de groep 

Structurele 

aandacht

voor overlast

B A S  A R E N D S

Senior projectadviseur Oranje Fonds , sponsor 

Hang Around

“Tenzij je in het circus werkt, is hangen geen kunst. 

Daar om heeft  het Oranje Fonds graag meegedaan aan 

Hang Around. Je als jongere actief  inzetten voor je 

buurt of voor een ander is namelijk wel een kunst en dat 

zou wat ons betreft  nog veel meer mogen gebeuren. Hang 

Around heeft  wat dat betreft  een goede aanzet gegeven.”

www.oranjefonds.nl
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concreet en per persoon beschreven staan. 

•  De shortlistmethodiek1 die de politie gebruikt is 

hiervoor een goed instrument. Stade Advies heeft  

ervaring in de ontwikkeling en uitvoering van de 

aanpak Jongeren op Straat2.

 B E T R E K K E N  V A N  H E T  N E T W E R K

De omvang en reikwijdte van een actie wordt groter 

naarmate er meer partners actief betrokken worden. Bij 

‘partners’ kun je denken aan organisaties die betrokken 

zijn bij de uitvoering van de actie, zoals de gemeente, de 

woningcorporatie, school, kerk of moskee, politie, etc. 

Maar ook aan bedrijven en fondsen die eraan bij willen 

dragen dat de actie een succes wordt, En de pers die over 

de actie, de jongeren, de problemen en successen in de 

buurt wil schrijven of uitzenden.

Tips voor bewoners en voorbijgangers die jongeren aan 

willen spreken:

1)  Leg contact als er nog niets aan de hand is.

2)  Groet, stel jezelf voor en geef soms een hand.

3)  Spreek jongeren pas aan als je rustig bent.

4)  Geef ze een kans.

5)  Begin als het kan met iets positiefs.

6)  Vraag jongeren om hun medewerking.

7)  Zeg dat je hen begrijpt.

8)  Aanvaard een compromis.

9)  Bedank en achteraf en trap niet na.

10)  Gebruik humor.

Tips voor jongeren in hanggroepen

1)  Houd rekening met je medemens. Als je respect geeft  krijg 

je het ook terug.

2)  ‘Hey! Joe! Ca va? Hoe is ‘t? Zeg gedag en stel jezelf voor.

3)  Don’t push it. Ga niet mee met groepsdruk

4)  Lach NAAR maar niet OM voorbijgangers.

5)  Blijf rustig en luister.

6)  Schelden? Waar de f**k is dat voor nodig.

7)  Blijf beleefd.

8)  Geef mensen een positief beeld van rondhangende jongeren.

Uit de fl yer die het gemeentebestuur Willebroek in Belgie heeft  gemaakt met 

steun van de campagne Hangman, tegen vooroordelen over hangjongeren. 

www.dehangman.be

1 De Shortlist Groepscriminaliteit is een instrument waarmee de politie 

een problematische jeugdgroep in beeld kan brengen. (2003. Advies- en 

onderzoeksgroep Beke. www.beke.nl)

2 Jongeren op Straat is een methodiek ontwikkeld door Stade Advies en 

inmiddels in meer dan 20 gemeenten in gebruik. Centraal staat een integrale 

aanpak om overlast aan te pakken en te voor komen. Kernpartners zijn 

gemeente, politie en het jongerenwerk/welzijnswerk. Steeds vaker zijn woning-

corporaties ook een actieve partner. Het doel is om gezamenlijk en onder 

leiding van een JoS-coördinator integrale en structurele oplossingen voor 

overlastsituaties te vinden, waar jongeren en bewoners geactiveerd worden hun 

verant woordelijk heid te nemen. www.stade-advies.nl



Positieve 

aandacht in 

de pers.
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Tips

Partners:

•  Zorg voor een goede band met de gemeente voor de 

nodige steun (fi nancieel) en medewerking (ver gun ningen).

•  Betrek zo mogelijk een woningcorporatie voor contacten 

met buurtbewoners en fi nanciën.

•  Zet persoonlijke contacten 

en net werken in om partners, 

spon soren en pers te benaderen.

•  Zoek aansluiting bij lokale 

partners, zoals scholen en 

bewonerscommissies bij het 

organiseren van activiteiten en 

het werven van jongeren.

Sponsoring:

•  Laat jongeren zelf op bezoek gaan bij bedrijven.

•  Maak een sponsormap met informatie (tekst en beeld) 

om het project inzichtelijk te maken. Werk met een lijst 

waarop staat wie wat geeft  (dan worden de bedragen 

steeds hoger…).

•  Stuur eerst een brief om het bezoek aan te kondigen.

•  Vraag lokale sponsors om een bijdrage in natura.

•  Benader fondsen die subsidies geven aan jongeren-

initiatieven zoals Pekoenja het Oranje Fonds of een bank.

Pers:

•  Zorg voor een actieve en positieve PR. 

•  Check een artikel voordat het geplaatst wordt in een 

krant of tijdschrift . Het gevaar is dat de pers een 

negatieve insteek voor het artikel kiest. Dit kun je 

voorkomen door met de pers af te spreken dat je het 

artikel vooraf mag checken.

•  Benader de positieve insteek van het project.

•  Stuur zelf persberichten en let op de timing: op welk 

moment willen ze een persbericht, met welk nieuws, 

wat voor actiefoto, etc.

•  Bedenk en leg uit hoe je omgaat met daadwerkelijke 

over last veroorzaakt door jongeren in relatie tot de bood-

schap dat zij zich nu van hun goede kant willen laten.

•  Positieve aandacht van de pers vergroot de reikwijdte 

van je actie. Jongeren raken hierdoor extra gemotiveerd. 



D A Y E N N E  M U L D E R

Walibi World

‘Jongeren zijn de toekomst van de 

maatschappij. Met Hang Around krijgen 

hangjongeren de mogelijkheid om te laten 

zien, wat zij in hun mars hebben. De 

relatie met de buurt en andere organisaties 
verbetert. Voor alle partijen een prachtige 

win-win situatie.’



Hang Around was voor 

jongerenwerkers een bruikbaar 

participatie-instrument.

“ Het is inspirerend. Je hebt nu een 

actieve groep jongeren die je ook weer 

op andere manieren in kunt zetten.”
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S L O T W O O R D  /  D A N K W O O R D

We hopen dat (hang)jongeren, jongerenwerkers en 

buurtbewoners geïnspireerd raken door Hang Around 

en positieve acties blijven en gaan organiseren in hun 

eigen buurt. Zodat vooroordelen verdwijnen, mensen 

weer met elkaar praten en de kwaliteit van samenleven 

voor jong en oud beter wordt in de buurt! Wij zijn 

heel blij dat we met het organiseren van een wedstrijd 

als Hang Around op zoveel plekken in Nederland een 

positief verschil konden maken in de beeldvorming over 

hangjongeren en de sfeer in buurten tussen hangjongeren 

en buurtbewoners.

We willen graag alle mensen die een bijdrage hebben 

geleverd aan Hang Around heel hartelijk bedanken voor 

de enthousiaste en onmisbare samenwerking: in de eerste 

plaats de jongeren en jongerenwerkers, buurtbewoners 

en vrijwilligers en natuurlijk de fondsen en sponsors: 

Stichting Doen, Oranje Fonds, Jantje Beton, Stichting 

Kinderpostzegels, NJR, Walibi World en Pekoenja.

Stade Advies en En toch producties.

Doe maar geweldig! Maak van jouw idee een succes… in acht 

stappen. Nationale Jeugdraad. www.jeugdraad.nl 

Radicaal jong. Een handreiking voor jongerenwerkers bij het 

omgaan met culturele spanningen en radicalisering. NIZW 

(Movisie) 2006. www.radicaaljong.nl 

Tussen fl aneren en schoff eren. Een constructieve aanpak van 

het fenomeen hangjongeren. Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling, 2008. www.adviesorgaan-rmo.nl

Handleiding Jongeren op Straat. Stade Advies, 2009. 

www.stade-advies.nl 

Campagne Hangman in Belgie. Vereniging Vlaamse Jeugd-

diensten en -consulenten vzw, 2009. www.dehangman.be

Rapport Prioriteiten Veiligheid. VNG (Verenging van 

Nederlandse Gemeenten), 2009. www.vng.nl 

Zoek jongeren op waar ze te vinden zijn. Methodiek beschrijving 

voor ambulant jongerenwerk. Karen Schwarze en Sylvia van 

Woudenberg, Stade Advies 2004. www.stade-advies.nl

www.hangaround.nl

R E L E V A N T E

L I T E R A T U U R
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Voor meer informatie, 

advies of training over 

Hang around, werken 

met jongeren, overlast, 

de methode Jongeren op 

Straat of jongeren in de 

openbare ruimte, neem 

gerust contact op met 

Stade Advies. 

Stade Advies

T.  030-2361861

E.  advies@stade.nl

W. www.stade-advies.nl

fondsen en sponsors:


