PERSOONLIJKE
FOCUS OP
POSITIEF GEDRAG
IN DE TAAL VAN
DE STRAAT!
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Probleem

Aanpak

Negatief groepsgedrag blijft in stand
door ‘onzichtbaar cement’

Gedrag corrigeren door rolmodellen
met aanzien en gezag

Lokale groepsinterventies tegen hinderlijk,
overlastgevend en crimineel gedrag bieden
vaak te weinig vervanging voor het ‘onzichtbare
cement’ dat een groep bindt: status, waardering en
erkenning door de groepsleden onderling.

Stichting Waarheid biedt een alternatieve aanpak
die focust op het belonen van positief gedrag en
het corrigeren van negatief gedrag door een insider.
Een rolmodel met een vergelijkbare achtergrond die
daardoor aanzien en gezag geniet. Ex-bendeleden
die het klappen van de zweep kennen en weten hoe
belangrijk waardering van de groep is.

Groepen straatjongeren belonen elkaar voor
negatief gedrag en ze ontlenen zelfs status aan het
afwimpelen van conventionele hulpverlenging.

Stichting Waarheid
De coaches van stichting Waarheid (St. W.) zijn
zelf jongens van de straat. Ze weten als geen
ander hoe het is om moeilijkheden te overwinnen.
Als ervaringsdeskundigen weten zij feilloos op
de groepsdynamische processen in te spelen,
waardoor de negatieve kopstukken hun positie
verliezen. Hierdoor worden interventies weer
kansrijk.

Eerlijk hosselen
Hosselen is straattaal voor je zaakjes regelen, geld
bij elkaar scharrelen, en heeft primair een negatieve
ondertoon. Dit is echter wel de realiteit waar veel
probleemjongeren mee te maken hebben. St. W. zet
in op eerlijk hosselen: ook al kom je van de straat,
iedereen heeft talenten die kunnen helpen om een
eerlijk en zinvol bestaan op te bouwen.

Relatie stap voor stap opbouwen
De coaches van St. W. zijn zeer bedreven in het aangaan van een ‘streetwise’ relatie met een problematische jeugdgroep. Nadat het contact met de groep
is gelegd volgt 1-op-1 interactie met de leden.

Vertrouwen
Vanuit het contact bouwen de coaches aan een
vertrouwensrelatie. Dit is de basis om tot positieve
gedragsverandering te komen. De coaches maken
onderscheid tussen jongeren die wel uit de criminaliteit willen komen (ondersteunen en verder motiveren) en jongeren die niet willen (hard aanpakken)

Helpen
Vanuit de vertrouwensband helpen de coaches
van St. W. de jongeren die willen veranderen met
het vinden van geschikt werk, studie en een goede
dagbesteding. Dit kan door een krachtige integrale
samenwerking met de gemeente en het lokale
(zorg)netwerk.

Effect

Kernwaarden

Acceptatie door identificatie

Motivatie:

Jongeren accepteren en waarderen de positieve
invloed van een ex-bendelid doordat ze uit
vergelijkbare leefwerelden komen. “Jij begrijpt mij.”
Deze vorm van identificatie biedt een opening
om jongeren van binnenuit te laten veranderen.
Een unieke kracht van de coaches van St. W., die
steunen als het kan en corrigeren als het moet.

J-team
Het J-team is een aanpak waarbij jongeren
verantwoordelijkheid krijgen voor activiteiten die
plaatsvinden in hun eigen wijk. Bijvoorbeeld: het
verlenen van ondersteuning bij het voorkomen van
vuurwerkproblematiek rondom de jaarwisseling.
De pilot in Zoetermeer (2012-2013) was een groot
succes en leidde tot een aanzienlijke reductie van
de vuurwerkschade:

aTerugbrengen van overlast
aMinder schade
aMinder vandalisme
aOntlasten hulpdiensten
aMinder aanhoudingen
aMinder slachtoffers
aMinder afval
aMinder milieuvervuiling
aMinder illegaal vuurwerk

Stap voor stap werken aan een constructief
antwoord op de vraag: “Wat wil je met de rest
van je leven?” Persoonlijk en in groepsverband. De
coaches van St. W. zijn het levende voorbeeld dat
veranderen mogelijk is en dienen als rolmodel en
katalysator.

Steun van elkaar:
Hulp van lotgenoten is de sterkste steun. De
coaches staan de jongens met hart en ziel ter zijde.
Ze gaan door het vuur voor ze. Maar dat respect
moet wel wederzijds zijn.

Advies in de praktijk:
Hoe vraag je huurtoeslag aan of hoe los je je
schulden af? Hoe kom je de maand door met een
bepaald budget? Met praktische trainingen en
persoonlijke coaching worden de jongeren meer
wegwijs en vertrouwd gemaakt in het organiseren
van hun leven.

“Stichting Waarheid heeft bijgedragen aan
het verminderen van schade en overlast.“
Wethouder P. van Domburg, Zoetermeer

“De coaches van St. W. spreken onze taal, 
dat dwingt respect af.
Betrokken jongere in Zoetermeer

Aanpak jeugdgroep versterken?
De rolmodelmethode van Stichting Waarheid kan ook in uw gemeente bijdragen aan
het aanpakken van problematische jeugdgroepen. Wilt u weten of St. W. ook uw
aanpak kan versterken? Neem voor een oriënterend gesprek contact op met
Bas Bastiaans, projectleider van Stichting Waarheid.

06 421 214 52
bas.bastiaans@stichtingwaarheid.nl
stichtingwaarheid.nl

