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Dringende oproep aan kabinet 

over angstcultuur jongeren 

 
Jeroen Wapenaar 

Tweeduizend jongerenwerkers zijn er in Nederland en met hun steeds grotere 

takenpakket zouden dat er tien keer zoveel moeten worden. Anders blijft de 
samenleving bij problemen als extreem jeugdgeweld achter de feiten aanlopen, 

zegt beroepsvereniging BV Jong. 

De samenleving verandert snel en dat vraagt flinke investeringen in 
jongerenwerk, benadrukken BV Jong en Sociaal Werk Nederland. Foto Pixabay 

PREMIUM 
Vandaag kondigt het kabinet aan de verkoop van messen aan jongeren te willen 

verbieden. Het besluit is onderdeel van een actieplan met ook vaker preventief 
fouilleren in wijken, eerder ingrijpen bij zogenoemde drillrap-video’s waarin 
rappers dreigen met wapens en geweld uitlokken, vaker kluisjescontroles op 
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scholen en een inleveractie van wapens. Jongerenwerkers doen namens BV 

Jong en Sociaal Werk Nederland een eigen oproep aan het kabinet: ze willen 
met het kabinet in gesprek, mét jongeren, voor een landelijke aanpak van de 

angstcultuur. Ze wijzen op het steekincident afgelopen maandag op een school 
in Wapenveld. ‘Slechts één voorbeeld van de tientallen incidenten de afgelopen 
maanden, als gevolg van een sfeer van angst en intimidatie in wijken en op 

scholen.’ De #NoShankcampagne om messengebruik tegen te gaan heeft 
resultaat, maar er is meer nodig dan praten alleen, schrijven de 

jongerenwerkers. Ze pleiten voor een sterk, positief pedagogisch opvoedklimaat 
in buurten. Concreet stellen ze voor: meer positieve rolmodellen, in elke buurt 

een jongerencentrum en meer contact tussen ouders, scholen, agenten en 

jongerenwerkers. 

Groter plaatje 

Zo’n aanpak is niet alleen nodig vanwege de angstcultuur, benadrukt Niko de 
Groot, coördinator van BV Jong. ‘We moeten niet alleen investeren voor de korte 

termijn. Het moet niet zo zijn dat als het straks niet meer zo vaak over 
wapenbezit gaat, de rolmodellen en de aandacht voor jongeren in slechte 
buurten verdwijnen. Enkele jaren geleden was radicalisering onder jongeren de 

trend, nu is het de angstcultuur. Maar het past allemaal binnen een groter 
plaatje: opgroeien vraagt altijd aandacht en veiligheid van jongeren en hun 

omgeving. Jongerenwerkers kunnen als deel van een sterke buurtbasis van 

grote betekenis zijn.’ 

Street credits 

Vroeger kwam je als jongerenwerker heel ver als je in een jongerencentrum aan 
de vertrouwensband werkte, zegt Jerrol Lashley, teamcoach Jongerenwerk en 

sociaal werker in Hoorn. ‘Zo’n plek in de buurt, dat is nog steeds nodig. Maar je 
moet daarnaast meer dan ooit werken aan je street credits. Jongeren zijn ook op 

straat op hun telefoon aan het Instagrammen. Als ik ze dan aanspreek, nemen ze 
me niet serieus als mijn account maar twee volgers heeft. Wij kunnen laten zien 
dat we duizend volgers hebben en dat we toffe content delen. Dat maakt dat ze 

eerder geneigd zijn te luisteren naar wat je te zeggen hebt.’ 

Opboksen tegen miljoenen views 

Lashley refereert aan een video die jongeren uit zijn regio gemaakt hebben in 
een Positieve Drillrap-workshop. Drillrap is een muziekgenre waarin rappers 
dreigen met wapens en geweld proberen uit te lokken. Net zoals veel andere 
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jongerenwerkers haken Lashley en zijn collega’s met workshops aan bij hypes en 

buigen die om tot een activiteit met positieve impact. Hoe ze dat doen laat zien 
hoe veelomvattend en ingewikkeld het jongerenwerk tegenwoordig is, zegt 

Lashley. ‘We moeten opboksen tegen drillrappers die op YouTube miljoenen 
views krijgen. Dus zorgen wij dat de jongeren ook gave effecten kunnen 
gebruiken en dat we opnemen in 4k resolutie. En, heel belangrijk, dat zo’n 

workshop gegeven wordt door een rolmodel, Project Nana in ons geval.’ 

Effecten zichtbaar maken 

Maar het werk stopt niet als de workshop klaar is. ‘Daarna is het belangrijk de 
video te promoten en de jongeren te laten zien dat ze misschien geen miljoenen 

views op YouTube krijgen, maar wel tienduizenden. Kortom, dat mensen 
waarderen wat ze maken en dat het helemaal niet nodig is om stoer te doen met 
een mes’, zegt Lashley. ‘En vervolgens worden in nieuwe workshoprondes 

andere thema’s besproken die actueel zijn. Zoals de ontwikkelingen rondom 
Blacklivesmatter. Zo ben je continu bezig in te spelen op wat jongeren dagelijks 

bezighoudt. Met daarbij steeds zichtbaar maken dat de effecten van je werk 
offline en online serieus genomen worden. En en passant coach je ze, help je 

met schulden en andere problemen.’ 

Ook andere jongerenwerkers deelden hun adviezen over het bestrijden van 
wapenbezit onder jongeren. ‘Ik zie soms jongeren van twaalf jaar oud al met een 

groot kapmes bij zich. Wat als hij dat over een paar jaar niet spannend genoeg 

vindt en op zoek gaat naar een pistool?’ 

Landelijke app-groepen 

Om eerder zicht te krijgen op signalen van bijvoorbeeld nieuwe spanningen 
zitten steeds meer jongerenwerkers in landelijke app-groepen. Daar zie je ook 
hoe snel de ontwikkelingen elkaar opvolgen, zegt De Groot. ‘Ik krijg net een 

melding binnen over pedojagers. Dan checken we razendsnel in de groep: is het 
nepnieuws of komt dit meer voor in het land; wat is de verdere achtergrond. En 

vooral: wat kunnen we ermee als jongerenwerkers. Zo samenwerken in een 

landelijke app-groep is erg effectief.’ 

Volwaardige partner 

Door jongerenwerk een volwaardige partner te laten zijn, hebben gemeenten 
meer kans dergelijke spanningen uit de samenleving te halen, denkt De Groot. 

‘Sommige gemeenten bezuinigen op jongerenwerk omdat de kosten van de 
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jeugdzorg zo hoog oplopen. Maar als je kort op preventie, en daar valt 

jongerenwerk deels onder, loop je juist het risico dat problemen alsmaar groter 
worden. Gelukkig investeren gemeenten als Amsterdam en Alkmaar nu wel extra 

in jongerenwerk. Dat zou structureel overlag zo moeten zijn.’ 

Eigen taak 

Het jongerenwerk wacht zelf ook een schone taak, benadrukt De Groot. ‘De 

effecten van preventie nog beter delen met jongeren, maar ook met ouders, 
scholen, agenten, andere sociaal professionals.’ Daar is Lashley het mee eens. 

Hij noemt het voorbeeld van de video van de #NoShankcampagne. ‘We hebben 
ontzettend veel positieve aandacht gehad in allerlei media. We konden zelfs een 

interview doen bij radiozender FunX. Daar ben ik dankbaar voor, want dat is een 
voor jongeren heel belangrijk medium. Het liedje zelf is echter niet gedraaid op 
de radio. Dan hadden we pas echt positieve impact gehad. Naar zulke successen 

moeten we als jongerenwerkers wel blijven streven.’ 

De oproep van de jongerenwerkers, BV Jong en Sociaal Werk Nederland wordt 
gesteund door tientallen organisaties. Ze steunen de oproep van burgemeesters 
om de verkoop van messen aan jongeren onder de zestien jaar te stoppen. 

 


