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1. Samenvatting
In de periode van februari 2012 t/m augustus 2016 hebben Marjolein en Nick Dees kwalitatief
onderzoek gedaan in jongerencentrum RemiXx. Dit is onderdeel van welzijnsorganisatie Rijnstad. De
vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Op welke wijze kan RemiXx de negatieve groepsdynamiek
hanteren, zodat het jongerencentrum kan werken aan maatschappelijke participatie en individuele
ontwikkeling van jongeren uit de wijk Malburgen?
Dit onderzoek heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de kennis en kunde van de
gebiedsmanager, jongerenwerkers, stagiaires en vrijwilligers van jongerencentrum RemiXx en
Rijnstad. Ook geven we meer inzicht in de groepen en groepsvorming die plaatsvindt onder jongeren
die jongerencentrum RemiXx bezoeken. Met deze informatie krijgen medewerkers meer inzicht in de
groepsdynamische aspecten van de eigen doelgroep. Daarnaast geven we concrete adviezen met als
doel de werkwijze van het jongerencentrum beter af te stemmen op de groepsvorming die
plaatsvindt in het jongerencentrum.
De vier onderzoeksmethoden waarmee we gewerkt hebben zijn: Interviews, observaties en
literatuur- en documentenstudie. De interviews hebben we gehouden met jongerenwerkers en een
vrijwilliger uit RemiXx en met een jongerenwerker die werkt in een andere stad met een
vergelijkbare doelgroep. De observaties zijn gehouden tijdens de inloopmiddagen en -avonden in
jongerencentrum RemiXx en tijdens één sportevenement. De literatuur die we bij dit onderzoek
hebben gebruikt, kunnen worden onderverdeeld in de categorieën: jongerenwerk, groepsdynamica,
jeugdcriminaliteit en beleidsstukken rondom jeugdwerk en groepsaanpak.
De betrokkenen duiden de groepsdynamiek vooral als negatief, opstandig en crimineel gedrag van
jongeren. Binnen- en buitenshuis zijn voor jongeren twee verschillende werelden, zeggen ze. De
vrijwilligersgroep die bestaat uit oudere jongeren is in staat om jonge jongeren te corrigeren, maar
geven soms zelf het verkeerde voorbeeld. Ook zien de betrokkenen dat er in het jongerencentrum
verschillende jongerengroepen zijn, waardoor er wrijving ontstaat. Nieuwe jongeren durven volgens
hen niet te blijven. In onze observaties zagen we dat er veel verschillende groepen jongeren waren.
Er ontbrak een basis van gezamenlijkheid. Jongeren namen negatieve groepsrollen in. De groep van
twaalf tot vijftien jaar keek op naar oudere jongens en was vooral gericht op consumeren. Jongeren
conformeerden zich zowel aan negatieve als aan positieve groepsnormen. De mening, wil en zin van
jongeren leek voor jongerenwerkers een doorslaggevende factor te zijn bij het kiezen van een
activiteit. Uit de theorie bleek dat jongeren in de leeftijd van tien tot zestien jaar sociaal en
emotioneel in ontwikkeling zijn en veel waarde hechten aan vriendengroepen. Allochtone jongeren
leven vaak in twee culturen en ervaren beperkte steun van ouders.
Er zijn mogelijkheden om groepsdynamica positief in te zetten. Dit kan gedaan worden door de groep
deskundig te begeleiden, kleiner te maken, sociale vaardigheden van jongeren te vergroten en door
positief gedrag meer de ruimte te geven. De twee jongerencentra die werken met een vergelijkbare
doelgroep zijn toegankelijk en gebruiken meerdere werkvormen. Ze werken integraal met goede
professionals die nieuwe vormen van jongerenwerk gebruiken en hun activiteiten regelmatig
evalueren. Ze hebben aansluiting met de hulpverlening.
Op basis van de bovenstaande informatie adviseren we het jongerencentrum om aan te sluiten bij de
cultuur en de behoeften van jongeren. Door integraal te werken, andere zaken belangrijk te maken
en te investeren in persoonlijke groei, ontwikkel je het jongerenwerk zonder de laagdrempeligheid
uit het oog te verliezen. Deze aanbevelingen kunnen jongerencentrum RemiXx helpen om nieuwe
interventies toe te passen, zodat de negatieve groepsdynamiek gehanteerd wordt en er gewerkt
wordt aan maatschappelijke participatie en individuele ontwikkeling van jongeren.
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2. Voorwoord
In het eerste semester van ons vierde jaar werd ons opdracht gegeven om een opdrachtgever te
vinden voor het afstudeeronderzoek. We hebben een aantal goede contacten gelegd met
verschillende organisaties en hadden de keuze uit vier verschillende opdrachtgevers. We hebben
gekozen om bij jongerencentrum RemiXx -onderdeel van Rijnstad in Arnhem- ons onderzoek uit te
voeren, omdat het onderwerp zich bevindt op het gebied van het uitvoerend jongerenwerk. De
opdracht ervaren we als uitdagend vanwege de complexiteit en de grote onderlinge samenhang van
factoren waarin relaties tot elkaar, en de beeldvorming over de groep een grote rol spelen.
Daarnaast staat jongerencentrum RemiXx open voor zowel positieve als negatieve feedback en geeft
ze aan behoefte te hebben aan een duidelijk advies over omgaan met groepen en groepsvorming.
Dit onderzoek is in eerste instantie geschreven voor de gebiedsmanager, jongerenwerkers, stagiaires
en vrijwilligers van jongerencentrum RemiXx. Met dit onderzoek hopen we een bijdrage te leveren
aan de kennis en kunde van deze medewerkers rondom het thema groepsdynamica. Ook geven we
meer inzicht in de groepen en in de groepsvorming die plaatsvindt onder jongeren die
jongerencentrum RemiXx bezoeken. Daarnaast geven we concrete adviezen die helpend zijn om de
werkwijze van het jongerencentrum beter af te stemmen op de groepsvorming die plaatsvindt in het
jongerencentrum.
Dit onderzoek kan ook van waarde zijn voor de jongerenwerkers, opbouwwerkers, gebiedsmanagers,
maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders, stagiaires, vrijwilligers, ambulante werkers,
buurtbemiddelaars, activeringsteams, brede school coördinatoren, cursusleiders, sociaal raadslieden,
Jongeren Toezichthouders, kwartiermakers, participatiewerkers, adviseurs, projectmedewerkers,
vertrouwenspersonen, cursusleiders en zorgcoördinatoren van Rijnstad die op welke manier dan ook
te maken hebben met groepen jongeren. We hopen dat dit onderzoek bijdraagt aan de kennis en
visieontwikkeling van Rijnstad op het gebied van groepsdynamisch werken.
Daarnaast is dit onderzoek interessant voor andere sociale professionals die meer kennis en kunde
willen ontwikkelen rondom het thema groepsvorming, willen ontdekken wat positieve elementen
van groepsvorming zijn en baat hebben bij een aantal concrete adviezen.
Een aantal mensen willen wij in het bijzonder bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek:
 Anne Salomé. Zij is als praktijkbegeleider en opdrachtgever nauw betrokken geweest bij
zowel de totstandkoming als de ontwikkeling van het onderzoek. Ze heeft ons voorzien van
veel informatie en hielp ons om dicht bij de praktijk te blijven.
 Ismaïl en Mustafa hebben als jongerenwerkers met hun kennis en ervaring geholpen om aan
te sluiten bij de ontwikkelingen, positie en mogelijkheden van jongerencentrum RemiXx. Zij
kenden de groepen jongeren goed.
 Erik Arendsen. Hij heeft ons als afstudeerbegeleider vanaf het begin geholpen bij zowel de
inhoudelijke als de procesmatige kant van dit onderzoek. Wij danken hem voor zijn geduld en
de goede feedback.
 Hugo Plaisier. Als afstudeerbegeleider heeft hij onze conceptversie beoordeeld en van
feedback voorzien. En hij heeft ons begeleid naar de definitieve versie van dit
afstudeerproduct. We zijn hem dankbaar voor de tijd die hij zo opeens voor ons kon
vrijmaken.
 Klaas en Rita Klamer. Zij hebben ons alle dagen gesteund, en over hobbels heen geholpen.
 Annemarie de Vor heeft met haar kennis van jongerenwerk en ervaring in onderzoeken onze
stukken een aantal keren doorgelezen en voorzien van goede feedback.
 Baarda, De Goede en Teunissen. Het boek wat zij hebben geschreven over kwalitatief
onderzoek doen, heeft ons er echt doorheen gesleept. Zij gaven richting en maakten duidelijk
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waartussen we konden kiezen, en hoe zaken gelegitimeerd en gevalideerd horen te worden.
Vooraf hadden we nauwelijks ervaring in onderzoek doen. Nog steeds zijn wij beginners,
maar wel met vier jaar ervaring.
Als lezer kunt u het volgende verwachten:
In dit onderzoek werken wij toe naar een antwoord op de volgende hoofdvraag: Op welke wijze kan
RemiXx de negatieve groepsdynamiek hanteren, zodat het jongerencentrum kan werken aan
maatschappelijke participatie en individuele ontwikkeling van jongeren uit de wijk Malburgen?
In hoofdstuk 3 gaan we in op de achtergrond van de situatie. We geven aan waar het onderzoek
specifiek over gaat, wat het probleem is en wat de relevantie van dit onderzoek is. In hoofdstuk 4
geven we een overzicht van de onderzoeksmethoden en meetinstrumenten en we laten zien welke
procedure hierin gevolgd is. In hoofdstuk 5 tot en met 8 beschrijven we per deelvraag de resultaten
van het onderzoek. In hoofdstuk 9 staan de conclusies, het antwoord op de hoofd- en deelvragen. In
hoofdstuk 10 geven we de aanbevelingen voor het jongerenwerk, die voortvloeien uit de resultaten
van het onderzoek. In hoofdstuk 11 beschrijven we de interpretatie van de aanbevelingen,
discussiepunten van dit onderzoek, een product- en procesevaluatie en doen we aanbevelingen over
de gehanteerde methode van onderzoek. Hierna volgt er een literatuurlijst van boeken, rapporten,
artikelen en internetsites die wij hebben gebruikt. Tot slot hebben we de bijlagen toegevoegd waarin
we meer inzicht geven over onze onderzoeksmethoden en een korte samenvatting van onze
onderzoeksresultaten.

Jongerencentrum RemiXx
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3. Inleiding en achtergronden van het onderzoek
3.1 Missie, visie en doelstellingen van de organisatie Rijnstad
De missie
Rijnstad draagt bij aan het bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving. Dit doen zij
door mensen te versterken in hun kwaliteiten, te ondersteunen bij hun problemen en ontwikkeling
en aan te spreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Zij doen dit bij voorkeur samen
met opdrachtgevers en partners op het terrein van welzijn, onderwijs, wonen, zorg, veiligheid en
cultuur. Zij brengen dienstverlening op maat en dichtbij de mensen. Rijnstad heeft daarbij een
preventieve en curatieve functie en werkt bij voorkeur samenhangend en projectmatig (Jaarverslag
Rijnstad, 2010, pag. 5).
De kerndoelstellingen
1. Bevorderen van (gelijke) kansen
2. Tegengaan van isolement
3. Stimuleren van participatie
4. Bijdragen aan een maatschappelijk vangnet
5. Bevorderen van veiligheid
De toekomstvisie
Rijnstad is de maatschappelijke organisatie op het gebied van sociaal-cultureel werk en
maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en haar omgeving. In deze markt zijn ze vaste partner
bij en uitvoerder van opdrachten. De organisatie is sterk verankerd in de samenleving. De
opdrachtgevers nemen structureel producten en diensten van Rijnstad af, omdat ze concurrerend
zijn op het gebied van kwaliteit (professionaliteit), netwerken in de wijk, vrijwilligers,
accommodaties, innovatie, kosten en resultaatgerichtheid. Ze zijn een meedenkende, proactieve en
betrouwbare partner. Naast het verbeteren van bestaande dienstverlening, ontwikkelt Rijnstad
vraaggericht nieuwe dienstverlening, waarmee ze nieuwe opdrachtgevers aan zich binden en
bestaande opdrachtgevers blijven interesseren (Jaarverslag Rijnstad, 2010, pag. 5)

3.2 De aanleiding
In de wijk Malburgen staat sinds 2007 Jongerencentrum RemiXx. Dit jongerencentrum maakt
onderdeel uit van de brede welzijnsorganisatie Rijnstad en is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van
12 tot 19 jaar. Zij komen uit de wijken Duifje en Immerloo 1 en 2. De wijk Immerloo 2 heeft een zeer
multicultureel karakter. Er wonen veel jongeren van verschillende nationaliteiten: jongeren van
Koerdische gezinnen uit Irak, Somalische jongeren, Turkse en Marokkaanse jongeren en Afghaanse
jongeren. De jonge tieners zitten op lagere scholen in de buurt van jongerencentrum RemiXx. Zij
behoren niet tot de officiële doelgroep, maar vanaf een jaar of 8 bezoeken sommige jongens het
centrum al wel. De jongeren vanaf 12 jaar zitten op het Olympus, OBC Huissen en Maarten van
Rossem. De jongeren wonen nog thuis, bij hun ouders, broer of oom en tante. In veel (allochtonen)
gezinnen ligt de leeftijd van kinderen ver uit elkaar. De oudste kinderen zorgen voor de jongste
kinderen. De oudste jongen heeft in het gezin een belangrijke rol. Hij moet vaak toezicht houden op
de jongere kinderen en fungeert als doorgeefluik voor opdrachten/opmerkingen van hun ouders. Als
de vader niet thuis is, dan vervult de oudste zoon de vaderrol.
Veel van de problemen van de jongeren liggen verankerd in de thuissituatie, vertelt de
opdrachtgever. Vader en moeder begrijpen de samenleving niet goed, doordat ze de Nederlandse
taal onvoldoende beheersen. Ook zijn er vluchtelingen die nog bezig zijn met traumaverwerking
waardoor ze weinig energie hebben om hun kinderen bij te staan (bijlage V).
Het centrum organiseert vijf inloopmiddagen per week, waarvan drie doorlopen tot inloopavond. De
jongerenwerkers merken dat er weinig positieve voorbeelden zijn voor de jongeren. In de wijk is er
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sprake van groepsvorming, waarbij jongeren elkaar negatief beïnvloeden. Deze negatieve
beïnvloeding onder jongeren vindt ook plaats in het jongerencentrum. Wanneer er individueel met
jongeren gesproken wordt gaat dit heel goed, maar zodra er een andere jongere uit de groep
bijkomt, slaat de sfeer direct om in een negatieve sfeer. Jongeren willen tegenover vrienden die net
uit de gevangenis komen laten zien dat zij ook geen lieverdjes zijn. Dat uit zich in het uittesten van
grenzen bij de medewerkers, belediging en diefstal van materialen.
De jongerenwerkers en de vrijwilligers willen graag deze negatieve groepsdruk ombuigen, en de
jongeren individueel sterker maken. Ze willen aan jongeren laten zien dat er meer is in de wereld dan
de groep waarvan zij deel uitmaken.
Zij vragen zich af of ze zonder het te willen ook meewerken aan deze groepsvorming, hetzij door de
vorm van hun activiteiten of door hun benaderingswijze en omgangsvormen met de jongeren. Wat
voor activiteiten sluiten het best aan op deze groepen? Aan welke randvoorwaarden moeten deze
activiteiten voldoen om te voorkomen dat de jongeren in destructieve processen komen?
Jongeren lijken naast hun eigen vriendengroep weinig alternatieve groepen te hebben, vertelt de
opdrachtgever. Een jongen maakte aan haar duidelijk dat hij uit de groep wilde stappen, maar toch
doet hij dit niet. Telkens wanneer hij zijn vrienden tegenkomt voegt hij zich weer bij hen. De stap om
uit de groep te komen lijkt heel groot. RemiXx wil daarom ook niet per definitie de jongeren uit de
groep halen. Maar hun vraag is: wat kunnen we dan wel doen, om deze jongeren verder te helpen?

3.3 De probleemstelling
3.3.1 Beschrijving van probleemstelling
De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:
‘In de wijk Malburgen is er sprake van groepsvorming onder jongeren van 10 t/m 15 jaar. De
jongerenwerkers van jongerencentrum RemiXx –onderdeel van Rijnstad- vragen zich af of
deze groepsvorming ook plaatsvindt in het jongerencentrum. De jongerenwerkers, stagiaires
en vrijwilligers hebben onvoldoende duidelijkheid op welke wijze groepsvorming in verband
staat met negatieve beïnvloeding van individuele jongeren, waardoor er onvoldoende
gewerkt kan worden aan maatschappelijke participatie en individuele ontwikkeling.
Daarnaast heeft het jongerencentrum onvoldoende helderheid over de vraag hoe hun
werkwijze zich verhoudt tot het hanteren van groepsdynamisch werken.’
3.3.2 Focus
We zijn gaan onderzoeken of de mogelijke negatieve groepsdynamiek daadwerkelijk plaatsvond
binnen en rondom jongerencentrum RemiXx, tijdens de inloopactiviteiten. Dit was onze primaire
focus. Daarbij richtten we ons bewust op de jongeren van 10 t/m 15 jaar. Dit was jonger dan formeel
werd toegelaten, maar we gaven al aan dat informeel de leeftijd van de groep lager lag. In overleg
met de opdrachtgever hebben we voor deze leeftijdscategorie gekozen, omdat de jongerenwerkers
aangaven de meeste problemen te hebben met deze jonge groep. Ook wilden ze graag preventief
werken, en vermoedden ze dat ze op de jongere leeftijd een sterkere invloed konden hebben dan op
de oudere jongens. We namen de invloed van de oudere jongens en vrijwilligers op de
groepsdynamiek wel mee in ons onderzoek. Want met de inloop die voor alle leeftijden open was,
was deze jongere groep niet los te zien van de oudere jongens.
Naast deze informatie over de groepsdynamiek hebben we ook informatie verzameld over de
gezinnen waaruit de jongeren komen en het leven in de wijk. We keken vooral naar de
inloopactiviteit, omdat dit de grootste activiteit was en RemiXx met name vroeg deze activiteit te
onderzoeken.
Wij hebben onderzocht op welke manier de medewerkers van RemiXx de groepsdynamiek kunnen
hanteren, zodat ze kunnen werken aan maatschappelijke participatie en individuele ontwikkeling van
de jongeren.
10
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Het advies dat we geven is gericht op de uitvoerders van het jongerenwerk in jongerencentrum
RemiXx. Dat wil zeggen de jongerenwerkers, stagiaires en de vrijwilligers.
3.3.3 Afbakening
Doordat we ons richtten op de inloop, had dat tot gevolg dat we in mindere mate hebben gekeken
naar de nevenactiviteiten van RemiXx zoals uitjes en voetbaltoernooien die op andere momenten en
een andere plek dan de inloop plaatsvonden. Ook hebben we niet onderzocht of de groepsdynamiek
die tijdens de inloop zichtbaar werd ook aanwezig was op de andere levensgebieden zoals de
sportvereniging of op school.
We geven in ons onderzoek geen direct advies aan jongeren hoe zij het beste om kunnen gaan met
de bestaande groepsdynamiek. We geven direct advies aan medewerkers en geven handvatten hoe
zij jongeren sterker kunnen maken. De verantwoordelijkheid om jongeren sterker te maken ligt bij de
medewerkers zelf. Wij geven hen alleen advies.
Het onderzoek heeft niet als doelstelling dat de medewerkers de groepsdynamiek zo kunnen
hanteren dat het een gezellige inloop wordt, waar alle jongeren blij van worden, krijgen wat ze maar
willen en hun behoeften optimaal bevredigd wordt. Nee, de doelstelling is ontwikkeling en
participatie. Daar hebben wij ons op gericht. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er adviezen worden
gegeven die de ontwikkeling stimuleren, maar wat tot gevolg heeft dat de inloop in mindere mate de
materiele behoefte bevredigt.
Tijdens dit onderzoek hebben we ons niet verdiept in de andere delen van de organisatie Rijnstad.
Het advies is in eerste instantie niet geschreven voor andere jongerencentra van binnen of buiten de
organisatie en ook niet voor andere professionals die met groepen jongeren werken. Toch zijn we
ervan overtuigd dat dit onderzoek bij kan dragen aan een ontwikkeling van kennis, inspiratie en visie
bij professionals, op het gebied van groepsdynamisch werken. Ook wanneer ze binnen een ander
deel van de organisatie werkzaam zijn.
3.3.4 Verwachtingen
We verwachten dat dit onderzoek een belangrijke bron is waarop RemiXx terug kan vallen wanneer
zij de groepsdynamiek proberen te hanteren. We willen dat RemiXx na dit onderzoek meer
duidelijkheid en inzicht heeft in de groepsprocessen die plaatsvinden tijdens de inloop. Door ons
advies heeft RemiXx nieuwe ideeën over hun mogelijkheden en onmogelijkheden en bezinnen zij zich
op de vraag waar hun eigen kracht ligt.

3.4 De vraagstelling
Voor dit onderzoek hebben we de hoofdvraag als volgt geformuleerd:
‘Op welke wijze kan RemiXx de negatieve groepsdynamiek1 hanteren, zodat het
jongerencentrum kan werken aan maatschappelijke participatie en individuele ontwikkeling
van jongeren uit de wijk Malburgen?’
Om een antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag hebben we vier deelvragen geformuleerd.
Deelvraag 1. Hoe duiden de medewerkers de negatieve groepsdynamiek van de jongeren uit RemiXx?
Allereerst wordt beschreven wat de jongerenwerkers, vrijwilligers en stagiaires verstaan onder de
negatieve groepsdynamiek. Wat zien zijn gebeuren in de groep, en wat zien zij zelf als oorzaken?
Ervaren zij gevoelens van onmacht, of juist niet?
1

Is de door RemiXx ervaren negatieve groepsdynamiek. Wij als onderzoekers willen vooraf niet een oordeel
geven over deze groepsdynamiek. Eerst willen we zo blanco mogelijk de bestaande situatie goed observeren.
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Deelvraag 2. Welke factoren spelen een rol bij de negatieve groepsdynamiek?
Nadat de ervaring van betrokkenen beschreven is, beschrijven wij onze eigen observaties van wat er
in zo’n groep gebeurt. We zijn de observaties zo blanco mogelijk ingegaan, omdat we ons niet wilden
laten leiden door onze eigen vooroordelen, of de mening van de betrokkenen. Na de eerste
observaties hebben we wel met behulp van literatuur labels gemaakt, zodat we gerichter de
groepsdynamiek konden beschrijven.
Deelvraag 3. Hoe kan de negatieve groepsdynamiek in het jongerencentrum verklaard worden vanuit
de literatuur?
In dit hoofdstuk hebben wij van micro-, naar meso-, naar macroniveau verschillende
verklaringsmodellen voor negatieve groepsdynamiek onderzocht. Hierbij hebben we tijdens het
uitwerken een eerste waardering gegeven aan de theorieën. Dit hebben we gedaan met de
conclusies uit de eerste twee deelvragen, en de informatie uit de observaties en de interviews in ons
achterhoofd. Na het verzamelen en duiden van onze onderzoeksdata hebben we het hoofdstuk
afgesloten met een tweede waardering.
Deelvraag 4. Op welke manier kan groepsdynamica bijdragen aan individuele ontwikkeling en
maatschappelijke participatie van een jongere?
Groepsdynamiek is niet alleen maar negatief. Het is heel gezond voor jongeren om deel uit te maken
van een groep en kan jongeren ook sterken. In deze deelvraag kijken we wat de mogelijkheden zijn
die de groepsdynamiek biedt om de individuele ontwikkeling en de maatschappelijke participatie te
versterken. Daarvoor hebben we ook onderzoek gedaan bij twee andere jongerencentra die werken
met groepen jongeren die elkaar negatief beïnvloeden.
Door middel van deze vragen hebben wij richting gegeven aan ons onderzoek, en op basis hiervan
hebben wij een onderzoeksverslag met aanbevelingen voor RemiXx geschreven.
Moeilijke begrippen in het onderzoek zijn uitgelegd in een verklarende woordenlijst, bijlage A.

3.5 Relevantie
Voldoende tijd creëren
Hoewel RemiXx zich bewust is van de problemen die er zijn op het gebied van groepsvorming en op
termijn ook nog gaan komen, geven ze aan dat ze zich wel willen verdiepen in dit onderwerp, maar
dat ze hier zelf te weinig tijd voor hebben. Door dit onderzoek zijn ze relatief weinig tijd kwijt, maar
krijgen ze wel veel informatie om zelf verder mee te gaan.
Meer zicht op alternatieven en concrete handreikingen
Doordat er onvoldoende tijd is voor de verdieping in dit onderwerp is er ook weinig zicht op de
mogelijkheden om dingen op een andere manier te doen. Daardoor ontstaat het gevaar dat
activiteiten op een soort automatische piloot worden gedraaid en te weinig wordt nagedacht over de
vraag of de inloop wel de juiste vorm is om aan de wezenlijke doelstellingen te werken. Door meer
zicht op de mogelijke alternatieve werkwijzen te krijgen kan er nagedacht worden over eventuele
veranderingen. Ook kan blijken dat de bestaande inloop een prima vorm is, maar dat de invulling en
taakverdeling daarvan op een betere manier kan worden vormgegeven. De concrete handreikingen
kunnen medewerkers helpen om door kleine veranderingen een beter resultaat neer te zetten.
Preventie
Het risico bestaat dat een nieuwe groep zich zowel op straat als in RemiXx negatief ontwikkelt.
Wanneer niet gezocht wordt naar mogelijkheden om hier wat aan te doen bestaat het risico dat de
groep zich verder in deze negativiteit ontwikkelt, terwijl er tegelijk de mogelijkheden en middelen
zijn om hier verandering in aan te brengen. Wanneer hier nu al veranderingen in plaatsvinden,
12
Omgaan met negatieve groepsdynamiek

bestaat er een grotere kans dat RemiXx meer en langer positieve invloed uit kan oefenen op de
doelgroep.
Meerwaarde RemiXx zichtbaar
Er zijn twijfels bij de eigen organisatie, partners en de overheid of het wel zin heeft dat jongeren naar
jongerencentrum RemiXx gaan. Daarom is het belangrijk dat RemiXx zich profileert als een
jongerencentrum dat zelfkritisch is en een duidelijke meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van
jongeren en hun welzijn en participatie in de wijk. Door dit onderzoek toont RemiXx aan dat het open
staat voor feedback en verbeterpunten voor hun werk.
Tussentijdse ontwikkelingen
Het onderzoek is in 2012 is begonnen. Sindsdien is er veel veranderd in de manier waarop het
welzijnswerk wordt vormgegeven. Omdat dit ook voor RemiXx gevolgen heeft, hebben we hier een
paar belangrijke verandering genoemd en bekeken hoe ons onderzoek daarin kan bijdragen.
Er vinden decentralisaties plaats in de zorg voor jeugd. Het is goed voor jongerencentrum RemiXx om
hiervan op de hoogte te zijn en na te denken hoe de werkwijze en aanpak van groepen kan
aansluiten bij de geest van deze veranderingen.
Vanaf 2015 is de gemeente Arnhem verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan kinderen en jongeren.
Ook trad de participatiewet in werking waardoor de gemeente jongeren (ook jongeren met een
beperking) naar school of werk moet begeleiden. De AWBZ is in 2015 overgegaan in de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente Arnhem heeft daarbij de verantwoordelijkheid om
mensen van passende begeleiding te voorzien (Movisie, 2015).
De decentralisaties hebben als uitgangspunt dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en eerst
hun eigen kracht en netwerk moeten inzetten om hun problemen op te lossen. Hiermee hoopt de
overheid geld te besparen (Offers, z.d.). Ook jongeren kunnen op hun manier leren dat ze verder
komen wanneer ze naar elkaar omzien en elkaar helpen wanneer dat nodig is. De groep jongeren die
het jongerencentrum bezoekt, groeit op in dezelfde omgeving. Voor het jongerencentrum ligt er de
kans om vanuit haar rol een bijdrage te leveren aan de transities door een positief opvoed- en
opgroeiklimaat te stimuleren en preventief te werken. Door alle veranderingen ontstaat er het risico
dat gezinnen pas in een later stadium geholpen worden, waardoor problemen juist vergroot kunnen
worden. Wanneer ouders de grip op hun kind verliezen, is professionele hulp soms bitterhard nodig.
Hierin kan RemiXx een signalerende- en doorverwijzende rol vervullen.
De Sociale Wijkteams zijn van start gegaan vanaf 1 januari 2015. Movisie (2015) vertelt dat deze
wijkteams als opdracht hebben om inwoners te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk
functioneren, meer op te lossen met het inzetten van collectieve voorzieningen en de eigen kracht
van mensen maximaal in te zetten. Het jongerencentrum is een bestaande collectieve voorziening
waarvan gebruik kan worden gemaakt. Als zij goed met groepsdynamiek kunnen werken, ligt hier een
kans voor het jongerenwerk. Zij kunnen onderdeel uitmaken van de schil van het Sociaal Wijkteam.

3.6 Doelstelling
In overleg met de opdrachtgever zijn de volgende doelstellingen opgesteld:
Meer inzicht in groepsgedrag
Door dit onderzoek hebben we meer inzicht willen geven in de beweegredenen en de behoeften van
jongeren om mee te doen aan negatief groepsgedrag. RemiXx wil het onderzoek gebruiken om hun
theoretische kennis en inzicht in de groepsdynamische problematiek te vergroten.
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Advies en nieuwe ideeën
Met dit onderzoek wilden wij de instelling een helder advies geven hoe het methodisch werken
aangevuld kan worden, en het activiteitenaanbod beter kan aansluiten bij het innemen van een
positie die positieve uitwerking heeft op de doelgroep. RemiXx zal de bruikbare concrete adviezen
overdenken en implementeren in het bestaande werk. Hierdoor zal het werk sterker kunnen worden
gelegitimeerd en beter afgestemd worden op de negativiteit van de groep. Ook hebben we met
passende nieuwe ideeën willen komen die RemiXx enthousiasmeert en helpt om aan haar
doelstellingen te werken.
Inzicht in eigen mogelijkheden en onmogelijkheden
Een andere doelstelling was dat de medewerkers van RemiXx meer inzicht krijgen in de
mogelijkheden en onmogelijkheden om jongeren positief te beïnvloeden. Hierdoor kunnen de
mogelijkheden maximaal benut worden en kan er ook worden geaccepteerd dat hun beïnvloeding
grenzen kent waardoor sommige doelen niet bereikt kunnen worden.
Eigen kracht
Het team medewerkers bestaat uit vrijwilligers, jongerenwerkers en stagiaires. Ieder heeft met zijn
eigen achtergrond en kennis iets te bieden aan de jongeren. Wij hebben ons als doel gesteld dat de
medewerkers zich bezinnen op de vraag wie welke kracht heeft en op welke manier deze het beste
tot zijn recht komt.
Positie RemiXx sterker maken
RemiXx kan met een positief advies de eigen instelling, partners en de overheid overtuigen dat ze
een positieve plek in kan nemen in de wijk en de jongeren realistische en haalbare alternatieven kan
bieden voor negatief groepsgedrag.
Eindproduct
Door middel van de hoofd- en deelvragen hebben wij richting gegeven aan ons onderzoek, en op
basis hiervan hebben wij een onderzoeksverslag met aanbevelingen voor RemiXx geschreven. Deze
aanbevelingen hebben wij verder uitgewerkt in concrete adviezen, zoals RemiXx ons gevraagd heeft.
Het bijbehorende bronnenboek is alleen beschikbaar voor de Christelijke Hogeschool Ede,
jongerencentrum RemiXx en opdrachtgever Anne Salomé. Relevante documenten om de opbouw
van het onderzoek te begrijpen zijn in dit verslag opgenomen als bijlage. Deze zijn geanonimiseerd
vanwege de privacy van de jongeren.
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4. Beschrijving en verantwoording van de onderzoeksmethoden
4.1 Inleiding
Voor dit kwalitatieve onderzoek hebben we als onderzoeksmethoden de enkelvoudige casestudy
gebruikt, omdat we bepaalde groepen jongeren in een situatie (het samenzijn met elkaar) wilden
onderzoeken (Baarda, 2009, pag. 121).
Het was een complexe case. We hebben deze door middel van de trechteraanpak (Baarda, 2009, pag.
119) afgebakend om zo een voorlopige ingang voor onze casestudy te hebben, door bijvoorbeeld na
de eerste open observatie een aantal observatie indicatoren op te stellen. Tijdens ons onderzoek
moesten we steeds opnieuw bepalen, rekening houdend met de ontwikkelingen, waarop we ons
gingen richten binnen het onderzoek om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden. In bijlage H
staat meer informatie over de fasering van ons onderzoek, en de taakverdeling.
De nadruk lag op beschrijvend en toetsend onderzoek (Baarda, 2009, pag. 93 en 101). Bij het
beschrijvende deel zijn we voornamelijk nagegaan hoe de verschillende betrokkenen de
groepsdynamiek ervaarden, wat er objectief gezien in het jongerencentrum gebeurde en wat het
groepsgedrag negatief maakte. Bestaande theorie over groepsdynamiek fungeerde daarbij als
zoeklicht: de observatie indicatoren in bijlage F.
Maar we gingen ook een stapje verder. De theorie diende niet alleen als zoeklicht, maar we wilden
ook kritisch onderzoeken of het overeenstemde met de praktijk. De template-benadering (Baarda,
2009, pag. 104) heeft ons zo geholpen om het gedrag beter te begrijpen. We hebben vanuit de
theorie verschillende aspecten van groepsdynamiek vertaald naar labels waarin, indien kloppend, de
informatie van de respondenten geplaatst kon worden. Vanuit het referentiekader welke de theorie
ons gaf hebben we vervolgens aanbevelingen gedaan aan RemiXx over hoe zij de bestaande
groepsdynamiek kunnen beïnvloeden. Ons product is dan ook een onderzoeksverslag met
aanbevelingen.
Bij onze deelvragen pasten verschillende dataverzamelingsmethoden. Deelvraag 1 vraagt
bijvoorbeeld naar de mening van de medewerkers. Deze kun je niet uit een literatuurstudie halen of
verkrijgen door te observeren. Maar professionals kunnen wel hun mening over de groepsdynamiek
uitleggen in een interview. Toch hadden we ook literatuurstudie nodig, zodat we een theoretisch
kader konden schetsen bij de mogelijke verklaringen in deelvraag 3, of suggesties konden doen voor
het positief inzetten van de groepsdynamiek.
Bij iedere deelvraag hebben wij minstens 2 onderzoeksmethoden en verschillende bronnen gebruikt
om de triangulatie te waarborgen (Baarda, 2009, pag 182). Want door vanuit verschillende
methodische invalshoeken data te verzamelen kregen we een completer beeld van de situatie. In
onderstaand schema is helder weergegeven welke methoden gebruikt zijn voor welke deelvraag.
Methode
Deelvraag
1. Hoe duiden de medewerkers de negatieve
groepsdynamiek van de jongeren uit RemiXx?
2. Welke factoren spelen een rol bij de negatieve
groepsdynamiek?
3. Hoe kan de negatieve groepsdynamiek in het
jongerencentrum verklaard worden vanuit de literatuur?
4. Op welke manier kan groepsdynamica bijdragen aan
individuele ontwikkeling en maatschappelijke
participatie van een jongere?

Literatuur
studie
X

Observeren

Interviews
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.2 Literatuuronderzoek
4.2.1. Zoekplan
We begonnen ons onderzoek met een literatuurstudie. Daarbij is gestart met dataverzameling
vanuit databanken zoals Narcis en Google Schollar. Ook kennisinstituten als NJI, Movisie, WODC en
het Verwey-Jonker Instituut hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan ons onderzoek, mede met
internet en bibliotheken. Doel daarbij was het verzamelen van informatie over groepsdynamiek
onder jongeren, mogelijke verklaringen hiervoor en het positief inzetten hiervan. De
randvoorwaarden van onze literatuurstudie bestonden voornamelijk uit budget, actualiteit en
culturele doelgroep. Voor onze literatuurstudie hadden we geen budget, dus konden we alleen
gebruikmaken van vrij toegankelijke databases. Wat betreft actualiteit kozen we in overleg met onze
afstudeerbegeleider voor databronnen die niet ouder waren dan tien jaar (bij aanvang van ons
onderzoek). Tenzij oudere bronnen werden aangehaald in nieuwere boeken, waardoor duidelijk is
dat deze nog steeds relevant zijn in de huidige tijd. Ook kozen we bewust voor Nederlandstalige
literatuur, en literatuur die betrekking heeft op de Nederlandse situatie. Dit deden we omdat
culturele aspecten een belangrijke invloed hebben op de doelgroep van RemiXx.
De geraadpleegde informatie eenheden hebben we deels ondergebracht in een documentatiesysteem, te vinden in bijlage C. Dit documentatiesysteem geeft voor elke informatie eenheid een
duidelijk overzicht van de belangrijkste literatuur die we hebben gebruikt; daarmee willen we de
betrouwbaarheid van de gebruikte informatie eenheden verantwoorden. Het zwaartepunt van onze
literatuurstudie lag boeken en digitale boeken. In bijlage B is een overzicht gegeven van de gebruikte
zoektermen. In hoofdstuk 13 is een compleet overzicht te vinden van al onze gebruikte literatuur.
4.2.2 Toepassing
Bij deelvraag 1 is er met name literatuuronderzoek geweest om begrippen vast te stellen. Het
vergemakkelijkt de interviews wanneer je zeker weet dat je over hetzelfde spreekt.
Bij deelvraag 2 hebben we op basis van literatuuronderzoek en onze eerste open observatie een
observatielijst gemaakt voor de latere observatiemomenten. Deze observatielijst is te vinden in
bijlage F. En is vooral gericht op aspecten van groepsdynamiek. Met name het boek van Johnson
(2008) gaf ons daar veel inzicht in. We hoopten dat we daarmee ook een goed beeld zouden krijgen
om de deelvragen te beantwoorden.
Deelvraag 3 vraagt naar de mogelijke verklaringen uit de literatuur van de negatieve
groepsdynamiek. Daarvoor hebben we een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, waarbij we heel
veel oorzaken voor grensoverschrijdend gedrag uit de literatuur op een rijtje hebben gezet. We
hebben dit geordend door ze te plaatsen onder micro- meso- en macroniveau. Dit is geen droge stof,
maar is gekoppeld aan de relevante beschrijvingen uit de interviews in deelvraag 1 en de observaties
uit deelvraag 2. Zodoende hebben we de verklaringsmodellen geanalyseerd zodat we een eerste
waardering konden geven. Welke theorieën zagen we terugkomen in de interviews en bij de
observaties? Hierdoor geeft deelvraag 3 een goed beeld van de mogelijke verklaringen.
Ook deelvraag 4 vraagt om een literatuurstudie. Er is immers veel geschreven over hoe je groepen in
kan zetten om persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie te bevorderen. Dit hoefden
we niet zelf opnieuw te ontdekken, maar konden we van anderen leren. Zowel uit de literatuur als
van andere jongerencentra. Voor dit laatste was ook documentenstudie nodig, zodat we de
methodieken waar andere centrums mee werken goed konden bestuderen. Deze visiedocumenten,
instellingsrapporten en documenten waarin hun methodiek wordt beschreven kregen we van de
welzijnsorganisaties zelf.
Subjectiviteit is één van de grootste risico’s van literatuuronderzoek. Men leest en gebruikt alleen de
theorie die past bij de gevonden onderzoeksresultaten. Uitgebreid literatuuronderzoek, totdat je een
punt van verzadiging hebt bereikt, kan dit voorkomen. Je neemt dan eerlijk alle bestaande theorieën
mee in je analyse. Dit is wat wij hebben gedaan, met name bij deelvraag 3. We hebben een zeer
uitgebreide analyse gemaakt van de vele theorieën over grensoverschrijdend gedrag. Deze
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uitgebreide variant staat in bijlage U. Daarna hebben we deze informatie in deelvraag 3 gereduceerd
tot alleen de meest relevante verklaringsmodellen. Door alleen kort en bondig de
verklaringsmodellen weer te geven die we ook terugzagen in de interviews en observaties, is de
focus op het antwoord van de deelvraag versterkt. Door de manier waarop dit gedaan is, is de
betrouwbaarheid gewaarborgd.

4.3 Open interviews
Open interviews hebben we in eerste instantie afgenomen om de mening van de betrokken
professionals te achterhalen voor het beantwoorden van deelvraag 1. Omdat we ons onderzoek zo
open mogelijk wilden aanvangen, stelden we ook het begrip ‘negatieve groepsdynamiek’ uit de
hoofdvraag ter discussie. Want groepsdynamiek is niet negatief van zichzelf. Als onderzoekers wilden
we dit bewust open aangaan, en nog geen oordeel vellen. We wilden kijken of en hoe deze ervaring
van negativiteit breder gedragen werd. Ook bestudeerden we zelf de groep jongeren in de
observaties voor deelvraag 2. Zo hebben we de vraag ondervangen of het een probleem van één
enkele werker was, of een kenmerk van de groep. Het kon immers zijn dat jongerenwerkers de groep
als negatief ervaarden, omdat ze zelf te weinig handvatten kenden om met negatief gedrag om te
gaan. Het kon zowel aan de groep liggen, als aan het perspectief van de professionele betrokkenen.
Daarom begonnen we in deelvraag 1 met het open onderzoeken naar hoe de professionals de
negatieve groepsdynamiek duidden. En de methode ‘interviewen’ leende zich heel goed om
meningen hierover te achterhalen en samen door te spreken. Hierdoor hebben we in deelvraag 1 de
gedeelde betekenisverlening kunnen verwoorden, wat ook wel de definitie van de situatie genoemd
wordt (Baarda, 2009, pag. 183).
Tijdens alle interviews werden ook al mogelijke verklaringen voor het negatieve gedrag genoemd en
hoe je groepsdynamiek op een positieve manier kunt inzetten. Daarom zijn de interviews ook van
belang geweest bij deelvraag 3 en 4.
4.3.1 Keuze respondenten
Naast de gesprekken met onze opdrachtgever Anne Salomé, tevens eindverantwoordelijke van
RemiXx, hebben we er bewust voor gekozen alle andere jongerenwerkers die met deze groep
werkten te interviewen. Deze jongerenwerkers genaamd Ismaïl en Mustafa konden vanuit de kennis
die ze hebben het beste woorden geven aan zoiets complex als groepsdynamica. Jongeren zelf zijn
een minder betrouwbare bron voor informatie. Dat lijkt vreemd, want het gaat over hen. Maar we
hadden drie goede redenen om hen juist niet hierover te interviewen. Bij deelvraag 3 ontdekten we
dat inzicht in de groepsdynamiek een analytisch vermogen en de vaardigheid vraagt om abstract te
kunnen nadenken. In de leeftijd van 10 tot 15 jaar is men hier niet goed toe in staat, doordat de
cognitieve ontwikkeling nog niet zo ver is. Los van hun ontwikkeling zegt Baarda (2009, pag. 189) dat
mensen zich sowieso slecht bewust zijn van hun eigen gedrag. Hij raadt dan ook aan bij onderzoek
naar gedrag niet te interviewen, maar te observeren. Daarnaast zaten deze jongeren midden in de
groep, waardoor er een grote kans was dat ze sociaal wenselijke antwoorden gaven. Als ze zich al
realiseerden hoe eventuele negatieve beïnvloeding werkt, was de kans groot dat ze omwille van de
loyaliteit naar elkaar en om eigen status hoog te houden, dit niet aan een buitenstaander wilden
vertellen. Daarom hebben we de dynamiek onder de jongeren onderzocht middels directe
waarneming door observaties, waarbij we ernaar streefden om de onderzoekssituatie zo min
mogelijk te verstoren.
Verder hebben we de vrijwilliger Omar geïnterviewd, die tevens onder de doelgroep valt van RemiXx
en de jongeren goed kent. Hij is al wat ouder dan de groep waar ons onderzoek om draait, maar hij
kent de heersende cultuur en de jongens in de groep goed. Omdat hij nu ook een opleiding SPW
volgt, is hij beter bekend met groepsdynamische processen. Hij kon vanuit een andere hoek dan de
professionele jongerenwerkers vertellen over de groepsdynamiek.
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Voor deelvraag 4 was het interview met Marc Damen van De Twern en de ervaring en werkplek van
Nick Dees relevant. In de twee praktijkvoorbeelden bekeken we hoe twee andere jongerencentra
omgaan met negatieve groepsdynamiek. We hebben bewust gekozen voor jongerencentra in steden
die zoveel mogelijke gelijkwaardig zijn, en waar zich dezelfde problemen voordeden als in RemiXx te
Arnhem. Al is geen enkele plek exact hetzelfde. We kozen voor De Twern in Tilburg, omdat de stad
ongeveer even groot is als Arnhem, ze beiden veel met allochtone jongeren werken en ze aangaven
een flinke ontwikkeling te hebben doorgemaakt door de negatieve groepsdynamiek onder hun
bezoekers. Zij hadden de inloop flink ingeperkt, omdat de negativiteit in de groep hier te groot was
geworden. Daarnaast wilden we ook een jongerencentrum onderzoeken waar jongerenwerkers
ondanks de negatieve groepsdynamiek de inloop wel een stevige plaats gaven in hun jongerenwerk.
Zo kwamen we bij The Mall in Gorinchem. Al is de stad zelf wat kleiner, de bezoekersaantallen van
het jongerencentrum, de soorten problematiek en de culturele achtergronden zijn vergelijkbaar met
RemiXx in Arnhem. Bij het onderzoeken van het welzijnswerk van The Mall in Gorinchem was
subjectiviteit een groot risico. Nick werkt hier, en kent de organisatie heel goed. Dat was een kracht,
maar ook een zwakte. Om te voorkomen dat er een te rooskleurig beeld zou worden geschetst, zijn
de stukken beoordeeld door een andere jongerenwerker uit de organisatie. Baarda noemt dat peerdebriefing (2009, pag. 194). Bij de praktijkvoorbeelden bestond er sowieso een risico dat
jongerenwerkers hun organisatie promootten, in plaats van een eerlijk beeld schetsten. Daarom
hebben wij de genoemde werkwijzen onderbouwd vanuit instellingsrapporten, waardoor we het
risico van subjectiviteit verkleinden.
4.3.2 Dataverzameling
Onze dataverzameling was een iteratief proces. We verzamelden gegevens en analyseerden deze,
waarna we weer gingen verzamelen. Doordat de analyse niet alleen achteraf plaatsvond, konden we
gerichter informatie verzamelen. Zo hadden we op basis van literatuuronderzoek een observatielijst
opgesteld (bijlage F), die we ook wilden gebruiken bij de interviews. We verwerkten de punten in een
vragenlijst. Deze lijst namen we mee naar de interviews, maar we merkten al snel dat deze manier
van praten te weinig informatie opleverde. We lieten onze vragenlijst meer los en gebruikten hem
slechts ter inspiratie. Het werd voor ons een topiclijst, waar we trefwoorden uit konden halen.
Tijdens de interviews vulden we de topiclijsten aan met interessante onderwerpen die besproken
werden. De vragenlijst zelf was te statisch en belemmerden de jongerenwerkers om de verhalen te
vertellen waar het echt om draait. Het zorgde voor korte formele antwoorden. Maar niet voor de
verhalen waarin de echte frustraties naar boven kwamen. Door onze onderzoeksmethoden
gedurende het onderzoek ook te reflecteren en indien nodig aan te passen, hebben we gerichter
informatie kunnen vinden. We bleven ‘close to the data’, zoals Baarda dat noemt (2009, pag. 184).
Het werd een semigestructureerd interview met veel open vragen. Hierdoor hebben we informatie
verkregen over de ervaringen, gedachten en ideeën vanuit drie verschillende posities: vanuit de
jongerenwerkers, vanuit de vrijwilliger en vanuit een ander jongerencentrum. De topiclijsten zijn per
positie samengesteld, één topiclijst voor de jongerenwerkers, één voor de vrijwilliger en één voor het
andere jongerencentrum. Deze topiclijsten bestaan dus uit onze oude vragenlijsten, waarin we met
een marker onderwerpen markeerden en met een pen onderwerpen hadden toegevoegd. De
topiclijsten zijn te vinden in bijlage D.
4.3.3 Verwerking en labelen
De interviews zijn allemaal vastgelegd met behulp van een geluidsopname. Zo hoefden we ook niet
mee te schrijven, maar konden we ons volledig richten op het gesprek. Thuis hebben we de
interviews letterlijk uitgewerkt, woord voor woord, zodat het risico van verkeerd interpreteren zo
klein mogelijk bleef. Alle transcripties zijn bijgevoegd in het bronnenboek.
Omdat groepsdynamiek gaat over gedrag wat onderhevig is aan vele factoren hadden onze
respondenten vaak veel woorden nodig om hun punt te maken. Ze vertelden over situaties of hele
gebeurtenissen die iets zeggen over de groepsdynamiek. Daarom hebben we gekozen voor ordenen
middels fragmenten. Deze fragmenten hebben we gelabeld, waardoor we ook een eerste reductie
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van onze verzamelde onderzoeksgegevens konden doen door het schrappen van alle irrelevante
tekstgedeeltes. De eerste stap van het labelen was open coderen. Met de hoofd- en deelvragen in
ons achterhoofd hebben we de relevante fragmenten geordend en van een kenmerkende naam of
beschrijving voorzien, een voorlopig label. Deze zijn te zien in het bronnenboek bijlagen L, N, P en R.
De labels werden geformuleerd op basis van situatie-, groeps- en proceskenmerken (Baarda, 2009,
pag. 320 en 321). Om de transparantie te vergroten hebben alle fragmenten per deelvraag een kleur
gekregen, en staat er een paginanummer bij uit de transcriptie van het interview. Zo zijn deze
gemakkelijk te herleiden en vergroten we de betrouwbaarheid van ons onderzoek.
Middels axiaal coderen zijn alle verschillende labels samengepakt op een hoger abstractieniveau. We
hanteerden daar twee verschillende aanpakken voor. De eerste deelvraag is gelabeld vanuit de input,
om zo dicht mogelijk bij de mening van de medewerkers zelf te blijven. Voor de andere deelvragen
konden we gebruik maken van een template vanuit de literatuur (Baarda, 2009, pag. 319). Al vroeg
elke deelvraag om een eigen template. Zo konden de observatie indicatoren gebruikt worden als
labelsysteem voor deelvraag 2, waardoor de informatie uit onze interviews en observaties
makkelijker met elkaar te vergelijken was. Bij andere deelvragen hadden de observatie indicatoren
inhoudelijk echter weinig te zeggen over het antwoord op de deelvraag (denk aan de
verklaringsmodellen in deelvraag 3), of was het zaak om dicht bij de ervaring van de medewerkers
zelf te blijven (deelvraag 1).
Daarom heeft elke deelvraag een apart labelsysteem gekregen. De deelvragen nodigen uit tot
verschillende analyses. Zo vragen deelvraag 1 en 2 naar een beschrijvende analyse (aspecten van
groepsdynamiek vanuit de medewerkers of de onderzoekers beschouwd), terwijl in deelvraag 3 de
nadruk meer ligt op een causale procesanalyse (zoekt naar mogelijke verklaringen voor negatieve
groepsdynamiek). Baarda (2009, pag. 320 en 327) onderschrijft het verschil in deze soorten analyses,
en raadt aan daarvoor verschillende labelsystemen te gebruiken. In bijlage E is het overzicht van onze
kern- en sublabels te vinden. Daar hebben we ook gedetailleerder uitgelegd per deelvraag, met een
visueel overzicht, hoe de labels tot stand zijn gekomen.

4.4 Verborgen participerende observatie
De doelstelling van de observaties was om het vertoonde gedrag van de jongeren in RemiXx te
beschrijven en te registreren. Uit deze beschrijving wilden we conclusies trekken over het
groepsproces en over de manier waarop de groep functioneerde, wat ons hielp deelvraag 2 te
beantwoorden. We hebben op de volgende momenten geobserveerd in RemiXx:
 Vrijdag 17 februari 2012, van 15:00-17:00 uur.
 Dinsdag 21 februari 2012, van 18:00-20:00 uur.
 Donderdag 23 februari 2012, van 13:30-15:30 uur.
 Donderdag 1 maart 2012, van 15:00-17:00 uur.
 Dinsdag 6 maart 2012, van 14:30-17:00 uur.
De dinsdagavond, donderdag- en vrijdagmiddag waren de momenten waarop er over het algemeen
de meeste jongeren de inloop bezochten. Daarom hebben wij bewust deze momenten gekozen om
aanwezig te zijn en te observeren, ook op advies van de jongerenwerkers om zo een juist beeld van
de realiteit te krijgen. Dit versterkt de validiteit van ons onderzoek.
4.4.1 Praktijkrol
Tijdens onze observaties hadden wij als praktijkrol naar de jongeren in RemiXx de enigszins
verborgen rol van stagiaire. In het RemiXx lopen ongeveer vijf mensen stage. Dit is dus voor de
jongeren een bestaande en bekende rol. Hierdoor was de kans groter dat wij de bestaande situatie
niet verstoorden. Jongeren zijn gewend aan stagiaires met schoolopdrachten, dus keken hier niet
raar van op. De vrijwilligers observeerden wij ook, want ook zij hadden invloed op de
groepsdynamiek. Omdat zij medewerkers zijn hadden wij voor hen geen verhulde rol. Wij gaven hen
openheid over de reden van onze aanwezigheid. Naar hen namen we de onderzoekersrol in. Tijdens
de observaties was het uitgangspunt dat we extensief participerend aanwezig waren (Baarda, 2009,
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p. 276). Dit betekende dat we wel aanwezig waren, maar zo weinig mogelijk participeerden in de
activiteit. Vooral wanneer er iets gebeurde, namen we deze positie in. Op momenten dat het rustig
was en er nauwelijks iets gebeurde, konden we iets meer participeren en bijvoorbeeld door een
gesprek informatie verzamelen.
4.4.2 Verwerking
Om de observaties gestructureerd en betrouwbaar te houden, maakten we gebruikt van het ABCschema, een observatielijst en een onderverdeling van veldnotities. Het ABC-schema staat voor
antecedent, behavior en consequentie (Baarda, 2009, p. 270). Wij vertaalden deze drie in
gebeurtenis, gedrag en gevolg. Tijdens de observatie benoemden we de gebeurtenis, het gedrag wat
in deze gebeurtenis plaatsvond, en de gevolgen van dit gedrag. Dit ziet er dan bijvoorbeeld als volgt
uit: Een vrijwilliger krijgt een klap in zijn gezicht van E (gebeurtenis). De vrijwilliger roept de broer van
E. erbij en vraagt of hij zorgt dat zijn broertje dit niet weer doet (gedrag). De broer spreekt E. aan. E.
knikt en gaat tafeltennissen (gevolg).
Na één open observatie gingen we systematischer observeren. Dit hebben we gedaan aan de hand
van observatielijst in bijlage F (Baarda, 2009, p. 270). Hierin staan indicatoren, die gebaseerd zijn op
de eerste open observatie en de theorie over groepsdynamica (voornamelijk uit Johnson (2008),
tenzij anders vermeld).
Om onze veldnotities zo betrouwbaar mogelijk te maken, zijn ze onderverdeeld in de vier
categorieën die Baarda noemt (2009, pag. 295):
A Observatienotities. Hierin beschreven we wat we zagen en hoorden. Deze informatie probeerden
we zo objectief en feitelijk mogelijk te noteren.
B Theoretische notities. Hierin beschreven we onze interpretaties en mogelijke verklaringen van het
beschreven feitelijke materiaal.
C Methodische notities. Hierin beschreven we de methodische keuzes die we hebben gemaakt. We
verantwoordden hoe, met wie, wanneer en waarom we op een bepaalde manier hebben
geobserveerd.
D Reflectieve notities. Dit zijn alle notities die betrekking hadden op onze eigen gevoelens, emoties
en verwachtingen ten opzichte van het onderzoek, die mogelijk van invloed waren op de
onderzoeksgegevens.
Doordat we bij de observaties beiden onze eigen notities hebben gemaakt en deze daarna konden
vergelijken, hebben we het risico op de inconsistentie en subjectiviteit bij ons onderzoek verkleind.
Baarda (2009, pag. 195) noemt dit inter-observatorbetrouwbaarheid. Ook het onderscheid tussen de
verschillende soorten notities verkleinde het gevaar van subjectiviteit. De onderzoeker werd immers
heel bewust stilgezet bij wat er feitelijk gebeurde, en welke betekenis hij daaraan geeft. De veld
aantekeningen zijn direct na het observeren uitgewerkt, en te vinden in het bronnenboek, bijlage I.
Een samenvatting hiervan kunt u vinden in bijlage G. Omwille van de privacy van de jongeren hebben
we deze geanonimiseerd.

20
Omgaan met negatieve groepsdynamiek

5. Deelvraag 1: Hoe duiden de medewerkers de negatieve groepsdynamiek
van de jongeren uit RemiXx?
5.1 Inleiding
Doelstelling
We werden gevraagd om bij RemiXx onderzoek te gaan doen vanwege de negatieve sfeer in de groep
en de problemen die zich voordeden tijdens en buiten de inloop om en in het gebouw van RemiXx.
Zonder er ook maar iets van af te weten was één van onze eerste vragen ‘Hoe ziet die negatieve
groepsdynamiek er dan uit?’ en ‘Waardoor wordt deze negativiteit veroorzaakt?’ Tijdens dit
overdenken kwamen ook meer kritische vragen als ‘Ervaren jongeren het ook als negatief, of is het
een ‘probleem’ van de medewerker?’ ‘Zou dit misschien ook te maken hebben met vaardigheden van
de medewerkers zelf?’ Deze gedachten maakte dat we besloten om uit te gaan van de subjectiviteit
van negativiteit. Dit kan door verschillende mensen immers verschillend ervaren worden. Wat de één
als negatief ervaart is voor de ander een leuk spel. Daarom moesten we eerst antwoord geven op de
vraag hoe verschillende betrokkenen de negatieve groepsdynamiek eigenlijk zien en ervaren. Daar
zullen we in deze deelvraag een antwoord op zoeken.
Gebruikte bronnen
We hebben verschillende betrokkenen gesproken en bevraagd op hoe zij de groepsdynamiek onder
de jongeren die RemiXx bezoeken ervaren. Zowel formele als informele gesprekken. Dit zijn de
volgende bronnen uit het bronnenboek:
- Samenvatting gespreksverslagen met jongerenwerker Anne Salomé, vrijwilliger Omar
en stagiaires
- Bijlage V
- Interview met jongerenwerker Ismail van 23 februari 2012
- Bijlage M
- Interview met vrijwilliger Omar van 18 april 2012
- Bijlage K
- Interview met jongerenwerker Mustafa op 12 december 2012
- Bijlage O
- Verslag van stagiaire Marlou Zijlker
- Bijlage W
- Gesprekken met vrijwilligers tijdens onze observaties
- Bijlage I
Bij het beantwoorden van deze deelvraag nemen we de uitslagen van de interviews,
gespreksverslagen en de documentenstudie samen. Omdat de personen achter deze bronnen
verschillende functies hebben, noemen we ze allen ‘respondenten’. Ze hebben immers allen
meegeholpen aan ons onderzoek.
We kijken eerst naar specifieke gedragingen van de jongeren in paragraaf 5.2 waarover
jongerenwerkers, vrijwilligers en stagiaires ons veel hebben verteld. Daarbij blijven we dichtbij de
praktijk en bij het zichtbare gedrag en zo min mogelijk bij de oorzaken daarachter. In deelvraag 3 en
4 zullen we uitgebreid mogelijke oorzaken onderzoeken, en het gedrag verbinden met de theorie uit
de literatuur.
De jongerenwerkers, vrijwilligers en stagiaires maken zelf ook deel uit van de groepsdynamiek, en
beïnvloeden bewust of onbewust hoe jongeren zich gedragen. Daarom hebben we ook uitgewerkt
wat de betrokkenen over elkaar en zichzelf zeggen, met betrekking tot de groepsdynamiek.

5.2 Negatief gedrag van jongeren
Agressief en opstandig gedrag
Dagelijks zien alle respondenten agressief en opstandig gedrag bij de jongeren. Er wordt gescholden,
geduwd en geslagen in het jongerencentrum. Het lijkt een manier van omgaan met elkaar. De
respondenten zien het als een individu overstijgend probleem, want vele jongeren in het
jongerencentrum en in de wijk gedragen zich zo, waarbij er ook sprake lijkt van grote groepsdruk. Ze
lijken zich ook tegenover elkaar te willen bewijzen, en zien elkaar als voorbeeld. Zo kopiëren ze
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elkaars gedrag, zoals schelden en fysieke agressiviteit. Soms begint het met agressiviteit en
opstandigheid, maar eindigt dit zelfs in (kleine) criminaliteit als stelen, drugs dealen en steekpartijen.
Ze gaan ook niet altijd netjes om met de spullen die in het jongerencentrum zelf staan. Alle
respondenten spreken over diefstal en vernieling.
Geweld is vaak het enige wat de jongeren hebben om zich te verdedigen. Niet iedereen is sociaal zo
handig als ik ben, en niet iedereen krijgt de kansen die ik krijg. Ieder mens wil ergens eer aan behalen.
(Omar, 2012, bijlage V)
Sommige respondenten zien dit ook als een cultureel verschil. Bij culturen met een grotere tolerantie
voor geweld wordt het bijvoorbeeld eerder normaal gevonden als een man zijn vrouw en kinderen
fysiek afstraft, wanneer zij zich misdragen hebben. Fysiek geweld is dan ook onder deze jongeren
meer geaccepteerd dan bijvoorbeeld in de autochtone vriendenkring van de stagiaires.
Machtsstrijd
Jongeren zijn niet alleen dominant naar andere jongeren, maar ook vaak naar de professionele
jongerenwerkers. Hierdoor zijn het de jongeren die op dat moment de regels bepalen. Ook de
vrouwelijke stagiaires merken dat de jongeren vaak niet luisteren als ze iets zeggen van het schelden
of duwen. Ze geven aan weinig te kunnen corrigeren, omdat er toch niet naar ze geluisterd wordt. De
jongeren luisteren ook lang niet altijd naar de jongerenwerker. Alleen de grote voornamelijk
allochtone jongens in het jongerencentrum worden gehoorzaamd, en een enkele keer een
autochtone stagiaire als deze genoeg respect verdiend heeft in de ogen van de jongeren.
J. is een jongen van 10 jaar oud die alles probeert te beïnvloeden, zelf wil bepalen en probeert te
regelen. Niet vragen, maar schreeuwend afdwingen. De jongerenwerker vindt het vreselijk. Oudere
jongens accepteren voor een kwartiertje zulk gedrag, maar zeggen daarna wel ‘He jongen, ga d’r
maar uit.’ Als je met hem geen duidelijk afspraken maakt zal hij steeds meer de gang van zaken in zijn
hand nemen. (Ismail, 2012, pag. 12 en 13)
Aandacht vragen
Bijna alle respondenten noemen dat de jongeren een duidelijke behoefte hebben aan aandacht. Als
jongerenwerkers de jongeren één op één spreken, gedragen de jongeren zich heel netjes. Maar de
jongerenwerkers kunnen niet overal zijn. Ze zien dat jongeren niet willen onderdoen voor elkaar en
grenzen overtreden om respect te krijgen. Negatieve aandacht is ook aandacht. De jongerenwerkers
zien dit als één van de oorzaken van agressief en opstandig gedrag.
Wrijving tussen groepen
Verschillende groepen die gevormd worden door leeftijden, etniciteit of verkregen privileges (vaak in
wisselende samenstellingen) hebben soms wrijving onderling of met de medewerkers. Daarnaast
staan de bestaande doelgroepen nauwelijks open voor nieuwe jongeren en domineren zij deze
nieuwelingen. Het merendeel van respondenten verwoordde dit probleem. Een jongerenwerker
geeft aan dat nieuwe jongeren soms een paar keer durven te komen, maar dat zij zich niet veilig en
thuis voelen. Vooral de jongeren boven de 15 jaar zijn heel hecht met elkaar en moeilijk te
beïnvloeden. Jongere jongens domineren ook, maar zijn minder hecht als groep. Ze komen soms met
z’n allen tegelijk binnen na school, maar vallen al snel uit elkaar. Jong en oud wil niet voor elkaar
onderdoen, hitsen elkaar geregeld op en zakken weg in een negatieve sfeer.
Want de chaos die toen is veroorzaakt was eigenlijk omdat er een tweestrijd was. Er was een groep
die had zoveel vrijheden en privileges, dat de andere groep daar tegen in opstand kwam. (Mustafa,
2012, pag. 1)

22
Omgaan met negatieve groepsdynamiek

Ambivalent gedrag
De respondenten zien dat de jongeren een leven binnenshuis, en een leven buitenshuis hebben waar
de ouders niks van af weten. De jongeren wringen zich in allerlei bochten om bepaalde zaken geheim
te houden. Een jongerenwerker zegt dat sommige jongeren niet goed weten hoe ze met vrijheid om
moeten gaan. Thuis worden ze streng opgevoed, maar buitenshuis voelen ze zich vrij, zolang hun
ouders maar niks te weten komen. Dit maakt hun gedrag onvoorspelbaar.
De jongeren hebben verschillende achtergronden. Er zijn veel ‘straatjongeren’ bij: kinderen die wel
een huis hebben, maar vooral op straat leven. Zij worden vaak emotioneel verwaarloosd, vallen op
school soms in slaap, leven het liefst in een groep, hebben weinig privacy en krijgen thuis maar
weinig aandacht. Daarnaast zijn er veel kinderen van vluchtelingen.
De culturele achtergronden spelen natuurlijk ook een rol. Er zijn voornamelijk Koerden, Somaliërs,
Afghanen, Soedanezen, Turken en Marokkanen. Op de laatste twee na allemaal vluchtelingen van
voornamelijk de 1e generatie. Sommige vaders werken hard en hebben niet de leukste banen.
Anderen zitten getraumatiseerd thuis. Deze mensen hebben veel meegemaakt. Veel van deze ouders
hebben moeite met de Nederlandse taal.
Thuis worden ze met eigen normen en waarden opgevoed. En daarbuiten met Nederlandse normen
en waarden. Meestal is dit een groot probleem bij hen, en weten ze niet waar de grens ligt. Wat dat
betreft zitten ze tussen wal en schip. En soms vragen ze zich waarschijnlijk af van zo ‘Ja, waar hoor ik
eigenlijk bij? Moet ik dan mijn eigen normen en waarden behouden, of moet ik op z’n Nederlands
mijzelf ontwikkelen?’ Dat is meest grootse dilemma, eigenlijk bij de doelgroep die wij, of met wie wij
dan te maken hebben in de praktijk. (Ismail, 2012, pag. 3)

5.3 Vrijwilligersgroep
De vrijwilligersgroep heeft ook invloed op de groepsdynamiek in het jongerencentrum. De
vrijwilligers zijn allemaal jongeren uit de doelgroep, die om verschillende redenen een speciale
positie als vrijwilliger hebben gekregen. De jongerenwerkers hebben hen bewust een aparte positie
gegeven, zodat ze explicieter met deze jongeren aan bepaalde doelen konden gaan werken.
Het was bijvoorbeeld een manier om bij de oprichting van het jongerencentrum contact te maken
met een grote groep jongens van 15 tot 17 jaar. Die groep was al gevormd en de hiërarchie was
bepaald. Door deze jongeren een plek te geven in de vrijwilligersgroep hoopten de jongerenwerkers
een andere structuur aan de groep mee te geven. Daarmee wilden ze de vrijwilligers een brugfunctie
laten vormen tussen het jongerencentrum en de rest van de groep. Veel ging goed, maar soms
werden de jongerenwerkers geconfronteerd met ‘het arrogante gedragswezen’ van de
vrijwilligersgroep. Ook gaf het wrijving in de groep jongeren zelf.
Twee van de drie jongerenwerkers gaven aan de vrijwilligersgroep nodig te hebben omdat deze
oudere jongeren soms meer kunnen bereiken dan de jongerenwerkers zelf. Zo merkt één van de
jongerenwerkers op dat het een vrijwilliger soms wel lukt een ruzie te doorbreken, die zij zelf niet
sussen kan. Tegelijk zien deze jongerenwerkers ook het onverantwoordelijke gedrag van sommige
vrijwilligers. Dit roept vragen bij hen op als ‘Wanneer is iemand een vrijwilliger?’ Een jongerenwerker
zegt het fijn te vinden als een vrijwilliger de doelgroep mee kan nemen, overwicht heeft, maar als
diezelfde persoon ook jat… Wat moet je dan? De jongerenwerker zegt dan ook dat de jongeren en
vrijwilligers elke dag anders zijn. De ene dag betrouwbaar en positief, de andere dag agressief en
opstandig.
Hierin zien we ook dat het leven in twee werelden niet alleen geldt voor de jongeren, zoals
beschreven in §5.2, maar ook voor de vrijwilligers. Ze weten hoe ze zich moeten gedragen, en nemen
verschillende houdingen aan tijdens verschillende situaties. In een officieel gesprek, in het interview
met Omar bijvoorbeeld, kregen we veel informatie over de doelgroep zelf. Zijn houding naar de
politie en de gemeente was heel professioneel. Hij werkt met hen samen. Na het interview liep hij
mee naar de bushalte en verwoordde hij echter een sterk wantrouwen naar de politie en raadde
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anderen aan de politie nooit te vertrouwen. De jongeren weten heel goed hoe ze zich passend
moeten gedragen in welke situatie.
Dit houden we ook in gedachten bij de uitspraken in het interview met Omar, waarbij de nadruk
meer op de positieve invloed van de jongeren lag. Hij zit als vrijwilliger nog diep in de cultuur van de
jongerengroep, en zoals we later in paragraaf 7.3 zullen zien, zeggen jongeren niet snel iets negatiefs
over hun eigen groep.
Ook de stagiaires zagen dat de doelgroep soms beter luisterde naar de oudere jongeren en
vrijwilligers, dan naar de jongerenwerkers zelf. Waarbij ze ook opmerkten dat deze oudere jongeren
zich niet per definitie volwassener gedragen. Ze kunnen zich soms als een klein kind gedragen, zegt
één van de stagiaires. Ze klieren net zo goed mee, maar corrigeren ook vaak. Al is dat dan met harde
hand. De stagiaire vermoedt dat dit fysiek corrigeren gebeurt om te laten zien wie de baas is.
Mustafa is een jongerenwerker die een half jaar na de start van ons onderzoek als jongerenwerker
begon in RemiXx. Hij kon met een frisse kijk naar de groep jongeren kijken, los van bestaande
structuren en gedane beloftes in het verleden.
Hij zag een vrijwilligersgroep met veel vrijheden en privileges, waartegen een andere groep in
opstand was gekomen. Jongeren gebruikten het jongerencentrum voor eigen gebruik, ook zonder
toezicht, met een eigen sleutel. Jongeren bepaalden veel te vaak wat er gebeurde, kregen mandaat
voor het nemen van beslissingen, en vormden zo een hechte vrijwilligersgroep. Die vrijwilligersgroep
kreeg zoveel vrijheden en privileges, dat de andere groep daartegen in opstand kwam.
Mustafa is zelf ook vrijwilliger bij een ander jongerencentrum geweest, heeft daar stage gelopen en
is op die manier het jongerenwerk ingerold. Maar hij ziet één groot verschil tussen hemzelf en de
huidige vrijwilligers in RemiXx, namelijk de mentaliteit van de vrijwilligers.
Het verschil tussen mij en hun is de mentaliteit die ik daarin meebracht. Zij hebben het
jongerencentrum gezien als misschien een mooie opstapplaats, maar ook een tweede huis of een
chillplek. En ik zag het jongerencentrum, de Madser dan, als een hulpmiddel om mijn diploma te
halen. (Mustafa, 2012, pag. 14)
Opvallend is dan ook de houding van de vrijwilligers zelf. Zij zien vooral de voordelen van hun groep,
en verwoorden alleen de positieve invloed die ze hebben op de jongere gasten. Dit is bijvoorbeeld
terug te zien in het interview met Omar, die volgens de opdrachtgever één van de belangrijkste
vrijwilligers is bij RemiXx. Omar staat dicht bij de jongeren, en kent de groep van binnenuit. Hij was
één van die jongeren die betrokken was bij de oprichting van het jongerencentrum.
Toen heb ik gezegd van: ‘Luister, dit is het jongerencentrum waar ik keihard voor gevochten heb. Dit
is niet door een jongerenwerker opgericht, dit is niet door een gemeente opgericht, dit is door onszelf
opgericht. En jullie hebben gezien hoe het overlastpercentage van die zes flatten gedaald is op basis
van het jongerencentrum’. (Omar, 2012, pag. 22)
De vrijwilligers van het eerste uur zien het jongerencentrum als hun eigen plek. Niet als een
welzijnsorganisatie die hen helpt, maar als iets wat zij zelf hebben opgericht en beheren.
In gesprekken met ons verwoorden de vrijwilligers hun kijk op de negatieve groepsdynamiek, waarin
vooral naar voren komt hoe het verlangen naar status jongeren motiveert grenzen te verleggen, en
soms drijft tot grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben het over het slechte voorbeeld van anderen.
Maar over de vrijwilligersgroep zelf verwoorden ze alleen een positieve invloed op de jongeren. Een
invloed op jongeren die politieagenten of docenten niet hebben.
Als voorbeeld vertelt Omar dat er voor de ‘groepsuitjes’ geld nodig is, en hij dan graag het nummer
doorgeeft van de TNT waar ze op zaterdagavond nachtdiensten kunnen draaien in plaats van uitgaan.
Ook vertelt hij op pagina 23 van het interview hoe hij een jongen aan een stageplaats kon helpen,
toen het wat minder ging op school.
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5.4 Houding van de professionals
Alle respondenten zijn het er over eens dat de groep jongeren in RemiXx een lastige groep is. Ze gaan
hier op verschillende manieren mee om. Iedere jongerenwerker probeert goed contact te maken
met iedere jongere die het jongerencentrum binnenkomt. Ze geven aandacht door de jongeren te
begroeten, even te vragen hoe het met ze gaat, maar soms ook door even met ze te stoeien.
Opvallend daarbij is dat één jongerenwerker ook fysiek sterker wil zijn.
Ik ben weer begonnen aan de fitness, heb ik jullie verteld. Ik concurreer mijzelf met jongeren van
zeventien, achttien, negentienjarige leeftijd. Dat kan toch niet normaal gesproken, maar toch doe ik
dat. Toch doe ik dat, bewust of onbewust, dat weet ik niet. (Ismail, 2012, pagina 24)
In paragraaf 5.2 zeiden de jongerenwerkers al dat ze niet iedereen de aandacht kunnen geven die ze
nodig hebben. Waardoor de jongeren storend gedrag vertonen en elkaar uit gaan dagen. Soms
moeten ze dan jongeren eruit sturen, en krijgen de jongeren een schorsing. Al is dat soms met pijn in
het hart, omdat de jongerenwerkers liever in verbinding blijven met de jongeren.
In april 2012 vertelde Anne ons dat Mustafa, een jonge Marokkaanse jongerenwerker in
jongerencentrum RemiXx zou komen te werken. Hij woonde ooit in Immerloo en kent de jongeren
nog. Hij werkt dan al voor het toezichtteam van Rijnstad waarbij moeilijke jongeren opgenomen
worden in het team om werkervaring op te doen.
Ismail zijn contract wordt beëindigd. Omdat Ismail erg geliefd is onder de jongeren volgens Anne, wil
ze het nieuws over de nieuwe jongerenwerker proberen positief over te brengen. Want als zij positief
is zullen de jongeren hem ook eerder positief ontvangen, hoopt ze.
In juni vertelt Anne ons over de eerste ervaringen met Mustafa en de jongeren. De negatieve
beïnvloeding van jongeren onderling vindt nog steeds plaats, maar ze merkt wel dat Mustafa beter is
in het stellen van grenzen. Dit komt misschien ook omdat hij meer bij de jongeren kan maken, zegt
ze. De jongeren kijken tegen hem op vanwege zijn voetbalverleden bij de Graafschap, en Mustafa
heeft de jongeren wat te bieden doordat hij ook bij toezicht werkt waar een enkele keer een jongere
geplaatst kan worden. De jongeren hebben ontzag voor hem. Mustafa heeft ook iets wat zij willen:
een baan of een plek bij een plaatselijk voetbalteam. En dat geeft invloed volgens Anne.
De dynamiek in de groep was heel lastig te handhaven, en de jongerenwerker ging er echt onder
gebukt. (Mustafa, 2012)
Mustafa vertelt zelf dat er behoefte was aan een jongerenwerker met spierballen, eentje die grenzen
kan stellen en deze bewaakt. Niet ‘ik maak regeltje, en doe maar wat je wilt’ maar ‘regels, hou je je
niet aan de regels dan houdt het op voor je’. Om de groepsdynamiek om te buigen en positief in te
zetten, is het volgens hem nodig om de regels beter te handhaven.
Vrijwilligers en stagiaires verschillen van mening over de houding en invloed van een professional.
Omar vindt dat een jongerenwerker een vriend hoort te zijn van de jongeren en niet een ouderfiguur.
Hij vindt dat jongerenwerkers geen opdrachten mee horen te geven, en jongeren ook niet educatief
hoeven te stimuleren. Want dat maakt jongerenwerkers volgens Omar tot ouderfiguur. Een jongere
heeft al ouders en een school. Die functie hoeft een jongerenwerker niet ook nog eens te vervullen.
Omar legt uit dat de jongeren moeten vragen en de jongerenwerkers daar hun aanbod op moeten
aanpassen.
Stagiaires zijn professionals in opleiding, van wie wij dan ook geen volledig professionele houding
verwachten. Maar zij zien wel wat de jongerenwerkers dagelijks doen, en leren van hen. Daarom zijn
hun inzichten wel van waarde voor ons onderzoek. Volgens de stagiaires is de leiding van RemiXx
gewend geraakt aan de omgangsvormen van de jongeren onderling. Hun stagebegeleidster (één van
de jongerenwerkers) vertelde dat ze het wel belangrijk vindt dat er wat aan deze omgangvormen
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gedaan wordt, maar dat het haar zelf al niet meer opvalt tijdens de inloop. Ze is eraan gewend
geraakt. In paragraaf 5.2 zeiden we al dat jongeren niet alleen andere jongeren domineren, maar ook
de jongerenwerkers en stagiaires. Medewerkers geven aan weinig te kunnen corrigeren, omdat er
toch niet naar ze geluisterd wordt. Dit zegt niet alleen iets over de jongeren, maar ook over de
houding van de professionals.
De vrouwelijke stagiaires geven aan graag in de buurt van de bar te blijven. Één van hen zegt na een
inloop: ‘Ik begin afwachtend bij de bar in de buurt, totdat de jongeren naar mij toe komen. Deze
jongens van vanmiddag zijn grof in de mond, met andere vrienden van hen heb ik goed contact. Die
zijn opener. En als ze dan zeggen ‘Kom, ff tafeltennissen’ dan vind ik dat leuk en heel bijzonder.’
Het initiatief ligt bij de jongeren. De stagiaires geven aan zich niet bij machte te voelen jongeren te
corrigeren, en het liefst dicht bij de bar te blijven totdat jongeren hen zelf op een vriendelijke manier
benaderen. De jongeren mogen in principe niet achter de bar komen. Zo gebruiken de stagiaires de
bar als een letterlijke barrière tussen hen en de jongeren.

5.5 Conclusies
In dit hoofdstuk stond de deelvraag centraal: ‘Hoe duiden de medewerkers de negatieve
groepsdynamiek van de jongeren uit RemiXx?’ We gingen uit van de subjectiviteit van negativiteit. En
hebben in deze deelvraag gezocht naar de intersubjectiviteit, wat ook wel de definitie van de situatie
wordt genoemd (Baarda, 2009, p.183). We geven hier weer hoe de betrokkenen de situatie
interpreteren:
 Agressief en opstandig gedrag
Jongeren gedragen zich in de groep agressief en opstandig, zowel binnen- als buiten het
jongerencentrum. Ze kopiëren het gedrag van elkaar en proberen elkaar en de
jongerenwerkers te domineren. Er is sprake van diefstal, scheldpartijen, vechtpartijen,
ongehoorzaamheid. De medewerkers zien een strijd om macht, respect en aandacht. De
jongeren luisteren slecht naar vrouwen.
 Verschillende werelden
De jongeren leven in twee werelden: binnen- en buitenshuis. Deze werelden worden van
elkaar gescheiden en ouders weten niet welke verkeerde dingen hun kinderen doen op
straat. Hierdoor laten jongeren soms ambivalent gedrag zien, en reageren onvoorspelbaar.
Ook in de rol van vrijwilliger, heeft een jongere een diepe (doel)groepsloyaliteit en kan hij
nog denken in de wetten van de straat. Jongeren zijn individueel veel rustiger en beter
aanspreekbaar dan in de groep.
 Vrijwilligersgroep
Jongeren luisteren regelmatig niet naar de jongerenwerkers. Het lukt de vrijwilligersgroep
vaak wel om de jongeren te laten luisteren. Daardoor hebben ze een positieve invloed.
Tegelijkertijd zijn de vrijwilligers arrogant in gedrag, fysiek naar de doelgroep toe en krijgen
ze van de jongerenwerkers meer privileges. Dit heeft een flink conflict met de bestaande
doelgroep gegeven. Ook is er onder vrijwilligers sprake geweest van diefstal van goederen uit
het jongerencentrum.
 Verschillende groepen
Verschillende groepen die gevormd worden door leeftijden, etniciteit of verkregen privileges
(vaak in wisselende samenstellingen) geven wrijving onderling of met de medewerkers. Ze
willen niet voor elkaar onderdoen. Ook zijn ze dominant naar nieuwelingen, waardoor deze
nieuwe jongeren niet durven te blijven.
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6. Deelvraag 2: Welke factoren spelen een rol bij negatieve groepsdynamiek?
Waar in deelvraag 1 de nadruk lag op hoe de medewerkers de dynamiek ervaren, onderzoeken we
hier zelf wat er daadwerkelijk zichtbaar is aan negatieve groepsdynamiek in het jongerencentrum. De
antwoorden zijn gebaseerd op de observaties en interviews die te vinden zijn in het bronnenboek.
Een samenvatting van de observatie resultaten staat in bijlage G. In deze deelvraag verwijzen we
daar geregeld naar, door de letters ‘O’ van observaties en ‘L’ van de labels uit de interviews. De tien
verschillende indicatoren van de observatielijst (bijlage F), zijn ook gebruikt bij de labeling van de
interviews met informatie over deelvraag 2. Deze indicatoren zijn allemaal kenmerken van
groepsdynamiek en geven de structuur van dit hoofdstuk weer.

6.1 Verschillende groepen
‘Een groep bestaat uit twee of meer personen die op een zodanige manier met elkaar omgaan dat
elk individu de anderen beïnvloedt en door elk ander individu beïnvloed wordt.’(Johnson, 2008, pag.
7). In RemiXx en de wijk zijn verschillende groepen. Dit heeft meerdere redenen:
Nieuwkomers/blijvers
Er zijn jongeren die nieuw in de wijk komen wonen, of later betrokken zijn bij het werk en de locatie
van RemiXx. Hierdoor zijn zij niet bekend met de ontstaansgeschiedenis. Ook hebben ze geen
vrienden in het jongerencentrum waardoor het moeilijk voor hen is om geaccepteerd te worden
door de blijvers (L 3.3.5, 3.3.6, O 4.6). De blijvers zijn betrokken bij het ontstaan van de RemiXx en
hebben werk verzet om het jongerencentrum te realiseren. Andere blijvers zijn niet betrokken
geweest bij het ontstaan, maar komen er al wel voor een langere tijd, waardoor zij veel jongeren
kennen en al wel onderdeel zijn van de RemiXx historie.
Veel leiders
Doordat veel jongeren graag leider van een groep willen zijn beginnen zij een eigen groep (L 3.3.5).
Doordat de RemiXx een gezamenlijke plek is, komen deze groepen elkaar daar meer tegen dan
voorheen toen ze op straat hingen. Hierdoor hebben ze meer de neiging om zich tegenover elkaar te
bewijzen door bijvoorbeeld materialen te stelen (L 3.3.5).
Leeftijdsverschil
In RemiXx komen kinderen van acht jaar tot volwassen jongeren van drieëntwintig jaar.
Leeftijdsgenoten trekken naar elkaar toe, waardoor er groepen ontstaan (O 1.6).
Etniciteit
Tijdens onze observaties probeerden jongeren twee keer de verschillen binnen de groep zichtbaar te
maken door bewust de etnische afkomst van de ander te benadrukken. Het meest duidelijke
voorbeeld was tijdens het voetbal toen een team tegen de Marokkanen wilden spelen. Elke nieuwe
speler die Marokkaan was en mee wilde voetballen moest in het Marokkanenteam. Elke nieuwe
speler die niet Marokkaans was, moest in het andere team spelen (O 1.4).
Binnen het jongerencentrum is de doelgroep bijna geheel allochtoon. Autochtonen uit de wijk Duifje
komen niet meer (L 3.3.6). Groepsvorming ontstaat dus ook op basis van etniciteit. De enige
autochtonen in het jongerencentrum zijn Anne en stagiaires. Anne is in het verleden eens neergezet
als een persoon die discrimineert en Marokkanen niet zou vertrouwen (L 3.3.5).
Familierelaties
Broers of neefjes trekken gezamenlijk op. Samen komen ze binnen en samen vertrekken ze ook weer
(O 1.3). Familierelaties zijn dus een andere oorzaak van het ontstaan van groepen.
Verschillende functie vrijwilliger/doelgroep
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De vrijwilligersgroep heeft een andere positie dan de doelgroep. Zij organiseren activiteiten en
hebben meer een leidinggevende rol. Daartegenover staat dat zij meer privileges en vrijheid hebben.
Sommige jongeren vanuit de doelgroep wilden ook de status van vrijwilliger hebben maar kregen
deze niet, omdat ze niet aan de criteria voldeden die de jongerenwerkers hiervoor opstelden. Deze
jongeren zijn toen in opstand gekomen tegen de vrijwilligersgroep wat de groepsvorming heeft
versterkt. (L 4.3.2, 2.3.2).

6.2 Rollen in de groep
Een rol bestaat uit het geheel van verwachtingen ten aanzien van het gewenste gedrag, dat bij een
bepaalde positie in de groep hoort. De functie die een lid van een groep vervult. Het zijn regels met
betrekking tot de taken die groepsleden met een bepaalde positie geacht worden uit te voeren.
Zowel jongerenwerkers, vrijwilligers, stagiaires als jongeren nemen verschillende rollen aan in de
groep. Welke rollen ze aannemen, vertelt ons iets over de invloed die ze hebben op de
groepsdynamiek en over de intentie achter hun handelen. De rollen die we hier onderscheiden zijn
beschreven door Veenbaas, Noorda en Amboum (2011, pag. 101-103) en door Remmerswaal (2008,
pag. 334, 335).
Jongerenwerker
De jongerenwerker heeft tijdens de observatie de rol van luisteraar (O 2.7) en initiatiefnemer (O 9.1,
9.3, 9.9) toebedeeld gekregen of ingenomen.
Vrijwilligers
De vrijwilligers nemen positieve rollen in die passen bij hun functie als vrijwilliger. De initiatiefnemer
(O 2.2), sociale (O 2.3, 9.11), broer (O 2.6) en normbewaarder (O 2.10) waren goed te herkennen
tijdens onze observaties. Dit vertelt vooral iets over hun intenties. Het kan immers zijn dat
bijvoorbeeld een normbewaarder dit doet door iemand een mep te verkopen of te beledigen. De
manier waarop ze dit vormgeven komt nog terug in §6.4-6.6.
Stagiaires
Stagiaires hebben tijdens de observatie de rol van vrouwelijke rol (O 2.8) en initiatiefnemer (O 3.2,
9.6) ingenomen.
Jongeren
Jongeren hebben tijdens de observatie de rol van pester (O 1.1, 1.2, 2.1), grappenmaker (O 2.1),
zwart schaap (O 2.4), leider (O 2.4, L 3.3.6), opjutter (O 2.5) en initiatiefnemer (O 9.7) ingenomen. In
de groep van tien tot vijftien proberen sommige jongeren zich te profileren als leider (L 2.3.3).

6.3 Sociale interdependenties
Sociale interdependenties is wederzijdse betrokkenheid. Dit is vooral te zien als individuen
gemeenschappelijke doelen hebben en individuele eindresultaten bepaald worden door de acties
van de anderen.
De momenten dat er sprake was van sociale interdependentie was tijdens het doen van spellen (O
3.1) en het gezamenlijk maken van brownies (O 3.2). In grotere lijnen is er ook sprake van sociale
interdependentie. Veel mensen doen individueel hun best om samen iets moois te maken van
RemiXx.

6.4 Communicatie in de groep
Communicatie is een boodschap gestuurd door een individu naar een ontvanger (of ontvangers) met
de bewuste bedoeling om het gedrag van de ander te beïnvloeden.
28
Omgaan met negatieve groepsdynamiek

Schreeuwen en schelden
Het komt voor dat jongeren naar elkaar schreeuwen en schelden. Dit gebeurt soms door elkaar in
een negatieve situatie bij elkaars etniciteit te noemen (O 1.4). Vooral achter de playstation 3 loopt de
spanning vaak hoog op tussen jongeren vanwege het competitieve element wat er in een spel zit en
de behoefte die de jongeren hebben om te winnen. Dit uit zich doordat jongeren hard schreeuwen
en elkaar uitschelden (O 4.1) of belagen (L 3.3.8) tijdens het spel. Niet zozeer omdat er een conflict is,
maar omdat ze willen winnen. Schreeuwen wordt af en toe gebruikt om dominant te zijn in de groep
en vervolgens te bepalen wat er gaat gebeuren (L 2.3.5). En er wordt muziek gedraaid, waarin
gescholden wordt (O 4.3), waardoor er zonder dat iemand hoeft te praten, scheldwoorden door het
jongerencentrum klinken.
Fysiek
Er wordt niet alleen verbaal gecommuniceerd, maar ook fysiek. Soms lijkt de verbale communicatie
de fysieke agressie te stimuleren (O 4.7). De oudere groep jongens zijn fysiek naar elkaar toe en ook
naar jongere jongens (O 4.5). Zij maken hen hiermee duidelijk dat zij de grote mannen zijn. De
jongerenwerker die fysiek met een jongere wordt, lijkt ook te communiceren dat hij hem de baas
kan, wat hem vervolgens ook lukte (O 6.3).
Digitale communicatie
Er vindt een hoop communicatie plaats in de digitale wereld. Daar gebeuren zowel positieve als
negatieve dingen. Zo worden er soms uitnodigingen op facebook geplaatst om deel te nemen aan
bepaalde activiteiten, maar er wordt ook gepest, of mensen worden voor schut gezet en uitgesloten
(L 3.3.6, 3.3.8).
Oprechtheid
Oprechtheid betekent eerlijk en echt, het niet bedriegen van elkaar. Niet alle communicatie is
oprecht. Soms doen meiden lief tegen elkaar maar roddelen ze achter elkaars rug om (O 4.8) of
vertelt een jongen ongeloofwaardige feiten (O 4.9).
Andere communicatie is wel oprecht, in de zin van dat jongeren eerlijk en echt reageren, maar
getuigt niet van respect naar andere mensen of de maatschappij. Zo wordt een nieuwe jongen
genegeerd door een jongen (O 4.6) en vertellen jongeren elkaar wat en wanneer ze iets gestolen
hebben (L 3.3.8). Soms zijn jongeren in de communicatie vooral bezig met hun eigen belang, namelijk
antwoord op hun eigen vraag en praten ze daarom door anderen heen (L 2.3.5).

6.5 Leiderschap
Leiderschap is de wijze waarop medewerkers hun invloed op de jongeren uitoefenen.
Jongerenwerkers
De jongerenwerkers zijn in staat om jongeren duidelijk te corrigeren (O 5.3), ook wanneer dit
betekent dat jongeren hen minder aardig zullen vinden (O 5.13). De jongerenwerker is in staat om
stagiaires en vrijwilligers in hun kracht te zetten (O 5.4, 5.15, 5.16, L 2.3.6). Zo maakt het leiderschap
en de autoriteit van jongerenwerker Anne ook Rawa sterker als vrijwilliger (O 5.9). Ze gaan op een
soepele manier om met de regels (O 5.10).
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn vrij direct in hun communicatie naar jongeren toe (O 5.1). Ze zijn in staat om hun
eigen kennis en vaardigheden in te zetten om jongeren vaardiger te maken met voetbal en poolen (O
5.2). Ze geven soms teveel ruimte aan jongeren die alles willen bepalen (O 5.6, 5.7). De relatie tussen
hen en de stagiaires is over het algemeen goed (O 5.11), maar zij zien zichzelf wel als de ‘blijvers’ (zie
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§6.1 Verschillende groepen). Ook onderscheiden zij zich van de jongerenwerkers als zijnde
vrijwilligersgroep die niet onder de zeggenschap van het management van Rijnstad vallen (O 5.14).
Stagiaires
De vorm en invulling van het leiderschap verschilt per stagiaire. Sommige stagiaires leggen veel
contact en doen mee met activiteiten, anderen komen uit zichzelf minder in beweging en hebben
meer een concrete opdracht nodig om in contact te komen met de jongeren (O 3.2, 5.8). Ze geven
jongeren richting en grenzen in eenvoudige situaties (O 5.5), maar geven soms teveel ruimte aan
jongeren die alles willen bepalen (O 5.6, 5.7).

6.6 Macht
Macht is het vermogen om anderen te beïnvloeden en te controleren en hun pogingen om ons te
beïnvloeden, te controleren en te weerstaan.
Jongerenwerkers
Het vermogen van jongerenwerkers om jongeren te beïnvloeden en te controleren, zonder dat zij
jongerenwerkers kunnen beïnvloeden, ligt op het gebied van verkregen autoriteit door hun functie
(jongerenwerker), fysieke kracht (O 6.3) en vaardigheden (O 6.11).
Vrijwilligers
Bij vrijwilligers ligt dit vermogen op het gebied van verkregen autoriteit door hun functie (vrijwilliger,
O 6.4) of vaardigheden (O 6.1). Soms gebruiken zij hun vrijwilligersrol voor hun eigen behoeften (O
6.6) of om hun eigen richting te bepalen (O 6.9, L 2.3.8). Vrijwilligers weten dat zij uiteindelijk niet de
baas zijn (L 2.3.7).
Jongeren
Jongeren willen af en toe fysiek (O 6.5) en verbaal (O 6.2, 6.7) macht over elkaar uitoefenen. Ze
kijken hoever ze over de grens kunnen gaan bij jongerenwerkers (L 2.3.7). Ook proberen ze macht uit
te oefenen door nieuwkomers te negeren (O 6.8) of negatief non verbaal te communiceren door
bijvoorbeeld met hun hoofd van links naar rechts te gaan boven hun schouders als ze met je praten
en het hen niet zint (O 6.10). Ze hebben ook macht tijdens groepsactiviteiten, zo bepaalt een oudere
jongen de teamindeling bij voetbal, waarbij een jongere jongen wordt gesommeerd het veld te
verlaten (O 5.6).
Vooral oudere jongeren corrigeren elkaar en jongere jongens vaak hardhandig (O 5.12). De jongere
jongens kijken op naar de ouderen. Wanneer ze een paar oudere jongens kennen stijgt hun status (L
3.3.9). Jongeren hebben het nodig dat er leiding bij hen is (L 2.3.6).

6.7 Besluitvorming
De groepsleden bereiken een zekere mate van overeenstemming over de gedragslijn die gekozen
moet worden om de groepsdoelen dichterbij te brengen. Een proces waarin de groepsleden
vaststellen welke problemen het realiseren van de groepsdoelen in de weg staan en de oplossingen
voor deze problemen vinden.
Positie jongerenwerker
De jongerenwerker neemt besluiten over de activiteit in gezamenlijkheid met de jongeren (O 7.3,
7.4). Jongeren zijn bij deze besluiten vaak meer gericht op het doorzetten van hun eigen idee door
middel van lobbyen. Dit maakt dat de jongerenwerker soms als enige tegenpool overblijft doordat de
hele groep een gezamenlijk besluit heeft genomen (L 2.3.8).
De mening, wil en zin van de jongere lijkt een doorslaggevende factor te zijn bij het kiezen van een
activiteit (O 7.3, 7.4, L 2.3.8, 3.3.11).
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Leiders
Het besluit van een invloedrijk individu heeft uitwerking op het gedrag van de groep. Een stagiaire
stopte met het potje voetbal, waardoor het hele plein massaal leegliep omdat iedereen stopte (O
7.2). Wanneer een leider van de groep betrokken is bij de organisatie van een activiteit en daardoor
mede-eigenaar, komen er vaak meer jongeren (L 3.3.11).

6.8 Conformiteit aan groepsnormen
Conformiteit is een gedragsverandering die het gevolg is van groepsinvloeden. Toegeven aan de
groepsdruk zonder dat hier expliciet om gevraagd wordt. Groepsnormen zijn de rollen of
verwachtingen die specificeren welk gedrag gepast is en welke niet; de maatstaven die groepsleden
voor hun doen en laten hanteren.
Invloed van groepsnorm
Verschillende keren zien we dat jongeren zich conformeren aan de groepsnorm zonder dat hier
expliciet om gevraagd wordt. Jongeren gooien met pepernoten tegen het raam (L 4.3.9), lachen
samen iemand uit (O 8.2), luisteren naar wat oudere jongeren zeggen wat zij moeten doen (O 8.1) en
tonen respect naar oudere volwassenen (L 3.3.12).
Reikwijdte van invloed
Soms wordt pas duidelijk hoe groot de invloed van de groep op een individu is, wanneer de groep
helemaal wegvalt en het individu overblijft. Zo ging een jongen van zestien jaar een kleurplaat
inkleuren met andere kinderen, toen al zijn leeftijdsgenoten weg waren (O 8.5). Er zat een groot
verschil tussen zijn individuele gedrag in de groep en los van de groep.
Ook viel op dat een vrijwilliger en stagiaire zich conformeerden aan de keuze van een jongere om
vanuit een negatieve ‘wraak’ gedachte een teamindeling met Marokkanen en een team niet
Marokkanen maakte. Zij zouden hen wel een lesje voetbal leren. De vrijwilliger en stagiaire boden op
geen enkele manier weerstand aan de negatieve opzet van dit potje voetbal (O 8.4).
Weerstaan van groepsnorm
Soms wordt duidelijk dat jongeren zich bewust niet conformeren aan de groepsnorm. Zo slaat een
vrijwilliger een muzieknummer over, terwijl anderen dit nummer willen horen (O 8.6).
Doordat jongerenwerkers, stagiaires en vrijwilligers jongeren juist respect geven wanneer ze niet
meegaan met de groep en dicht bij zichzelf blijven, helpt dit hen om zich niet steeds te conformeren
aan de groep (L 3.3.12). Ze willen respect en dat krijgen ze dan juist doordat ze dicht bij zichzelf
blijven.

6.9 Initiatieven
Initiatief is een voorstel of handeling waarmee je iets in gang zet (Schutz, 2011).
Start RemiXx
Rijnstad heeft het proces voor de start van het jongerencentrum in gang gezet. De jongeren zijn
daardoor geactiveerd en geënthousiasmeerd. Een aantal jongeren is dankzij de komst van RemiXx
met de opleiding Sociaal Cultureel Werk begonnen (O9.4).
Tijdens inloop
De oudere jongeren en vrijwilligers groeten elkaar veel, waardoor meer contact en verbondenheid
ontstaat. Bij de jongere groep is hier weinig tot geen sprake van (O 9.2). Vrijwilligers leveren een
bijdrage aan activering van jongeren (O 9.6), laten een positief tegengeluid horen (O 9.8) en zetten
een positieve sfeer neer (O 9.5, 9.10, 9.11). Jongeren helpen mee (O 9.1), halen rottigheid uit (O 2.5),
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tafeltennissen (O 9.7), bakken Brownies (O 5.5), voetballen (O 5.7, 8.1, 10.5), en computeren (O 1.2,
9.2).
De groep twaalf tot vijftien jaar is vooral gericht op zichzelf en consumeert (L 2.3.10, O 1.2, 5.5, 5.7,
8.1, 9.2, 9.7, 10.5).

6.10 (Belangen)conflicten
Er is sprake van een belangenconflict, als de pogingen van een individu om zijn behoeften te
bevredigen de pogingen van een ander individu om aan zijn behoeften tegemoet te komen in de
kiem smoren, blokkeren, verstoren of ondermijnen, of op een bepaalde manier minder effectief
maken. Een conflict in eenvoudige zin is het optreden van onverenigbare activiteiten.
Aard van conflict
Bij elk situatie is er sprake van een conflict waarin gezag en/of macht een rol spelen (L 2.3.10, 2.3.7,
4.3.12, 3.3.14, O 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.7).
Oplossing
Twee (belangen)conflicten lossen zichzelf op (O 10.2, 10.5), twee worden opgelost met behulp van
de groep (2x L 3.3.14), drie met behulp van de jongerenwerker (L 4.3.12, O 10.1, 10.7) en één blijft
bestaan (10.4).
Het lijkt erop dat jongeren die gewend zijn dat er tijdens conflicten fysiek gecorrigeerd wordt,
moeilijk luisteren naar stagiaires die het conflict uit willen praten zonder fysiek te zijn (O 10.6).

6.11 Belangrijkste conclusies
In deze deelvraag hebben we gekeken naar welke factoren een rol spelen bij de negatieve
groepsdynamiek. De volgende onderstaande zes van de tien groepskenmerken, geven het beste
antwoord op de vraag waarin de negatieve groepsdynamiek zichtbaar wordt. Ook wordt benoemd
welk aspect van het groepskenmerk er het meest mee in verband staat.
1. Verschillende groepen
Om uiteenlopende redenen ontstaan er veel verschillende groepen in de RemiXx, waardoor een
stevige basis van gezamenlijkheid ontbreekt. Tussen deze groepen ontstaat vaak wrijving.
2. Rollen in de groep
Jongeren nemen negatieve groepsrollen in.
5. Leiderschap
De jongeren geven hun leiderschap vaak vorm door te bepalen wat er gaat gebeuren. De jongere
jongens kijken op naar de oudere jongeren, ook wanneer ze een verkeerd voorbeeld geven.
7. Besluitvorming
De mening, wil en zin van de jongere lijkt een doorslaggevende factor te zijn bij het kiezen van een
activiteit, waardoor educatieve aspecten teveel op de achtergrond blijven en onvoldoende een plek
krijgen.
8. Conformiteit aan groepsnormen
Jongeren conformeren zich zowel aan negatieve als aan positieve groepsnormen.
9. Initiatieven
De groep twaalf tot vijftien jaar is vooral gericht op zichzelf en consumeren.
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7. Deelvraag 3: Hoe kan de negatieve groepsdynamiek in het
jongerencentrum verklaard worden vanuit de literatuur?
Door middel van literatuurstudie, met de interviews en observaties in gedachten, kijken we naar wat
de negatieve groepsdynamiek kan verklaren. Een uitgebreide versie hiervan staat in bijlage U. In dit
hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste verklaringen op microniveau, namelijk vanuit individu,
gezin en peergroup, op mesoniveau vanuit de wijk en op macroniveau vanuit cultuur en
maatschappij.

7.1 In het individu
Nelis en Van Sark (2010) vertellen ons vanuit de sociaal-emotionele ontwikkeling dat jongeren in de
leeftijd van 10 tot en met 16 jaar extra gevoelig worden voor groepsdruk, en zich steeds meer
losmaken van de ouders. De groepsdruk hebben ze nodig om te experimenteren met hun gedrag om
hun eigen “ik” te ontwikkelen. Deze gezonde ontwikkeling in combinatie met hun behoeften aan
kicks en soms overdreven emotionele reacties vergroten echter wel de kans op een negatieve
groepsdynamiek. Jongerenwerker Mustafa ziet heel duidelijk dat jongeren zich los maken van hun
ouders en vriendengroepen belangrijker worden. Hij ziet het als een leven binnen de vier muren van
het ouderlijk huis en een leven daarbuiten. In het jongerencentrum zien we tijdens de observaties
veel jongeren die experimenteren met gedrag, en daarmee op zoek zijn naar status in de groep. Ze
durven af te wijken van de oude regels op school en thuis, en zoeken de grenzen op. Eén van de
vrijwilligers zegt daarover “De jongeren, status, is echt meer kennen van ouderen. Leiders, daar
zoeken ze hun status op. Of ouwehoeren, snoep jatten, elkaar opstoken, jongerenwerker irriteren…”
Door de grenzen op te zoeken van wat mag, ontdekken zij volgens Nelis en Van Sark (2010) wie ze
zelf mogen zijn en stellen ze hun plek veilig in de groep. Hierbij laten zij ook hun oude normen los, die
ze van huis uit hebben meegekregen.
Vanuit de cognitieve ontwikkeling is bekend dat emotie en ratio uit balans zijn op deze leeftijd (Nelis
en Van Sark, 2010). Dit maakt hun gedrag onvoorspelbaarder. Door de onvoltooide frontaalkwab
interpreteren ze emoties van anderen soms verkeerd. Lange termijn consequenties zijn niet te
overzien, waardoor belangrijke keuzes voor hen extra moeilijk zijn. De jongeren worden vooral
gedreven door emoties en stimulerende systemen in het hier en nu (‘Eerst genieten! Meteen
uitproberen! Nu doen!’) Hierdoor zijn veel jongeren gevoeliger voor beloningen, en ogen
onverschillig bij straf. Ook maakt het hen kwetsbaarder; door sterke emoties zullen ze eerder
normen overschrijden, en negatief gedrag vertonen. De gevoeligheid voor directe beloningen en het
niet overzien van de consequenties maakt jongeren ook vatbaarder voor het snelle geld.
Gewetensontwikkeling wordt onderverdeeld in cognitief en emotioneel. De eerste twee fases van de
cognitieve gewetensontwikkeling van Kohlberg (Sage, 2006 en Kohnstamm, 2002), zien we bij de
observaties het vaakst terug in het jongerencentrum. De jongeren gehoorzamen aan de sterkste
macht, wat meestal de groep is. Of jongeren kunnen de verschillende behoeften, ook hun eigen, al
wel herkennen, en proberen daarmee constant dealtjes te sluiten. Jongeren groeien in hun geweten
door normen van buiten te internaliseren, waarbij de normen van zichzelf, van vrienden en van hun
eigen familie constant om voorrang vechten. Het gezin vormt de belangrijkste basis in de vorming
van hun geweten (Bullens, 2006). Voor gezinnen uit andere culturen kan dit betekenen dat de
jongeren opgroeien met twee verschillende waardensystemen. Het is voor die jongeren een extra
uitdaging om hun geweten vorm te geven. Daarbij kan het voorkomen dat ze een hybride identiteit
ontwikkelen (Tillie en Slootman, 2006, pag. 53), waarbij ze zich bijvoorbeeld én Nederlander én
Marokkaan voelen. Of ze kunnen terechtkomen in een moreel vacuüm, waardoor ze één van de
beide culturen sterk afwijzen. Volgens een jongerenwerker vragen jongeren zich af: ‘Ja, waar hoor ik
eigenlijk bij? Moet ik dan mijn eigen normen en waarden behouden, of moet ik op z’n Nederlands
mijzelf ontwikkelen?’ Bij jongeren uit andere culturen is het ook voor de omstanders steeds zoeken
naar waar de ander staat. Ook dit kan wrijving geven. Dit leven met twee verschillende
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waardesystemen past goed bij de tweede conclusie van hoofdstuk 5, waar de medewerkers
aangaven dat veel jongeren in twee werelden leven: binnen- en buitenshuis.
Vanuit de morele emoties zien we dat schaamte en schuld sterk het gedrag beïnvloeden. De
boosheid die hierdoor kan ontstaan is op zich geen verkeerde emotie, maar omdat het gemakkelijk
aanzet tot antisociaal gedrag is het wel noodzakelijk voor jongeren om hier goed mee te leren
omgaan. Schuld en schaamte is cultuurgebonden, waardoor het voor jongerenwerkers lastig kan zijn
om te begrijpen waarom jongeren zo gehaaid en soms agressief reageren. Het kan ons helpen als we
ons iets meer verdiepen in de mogelijke cultuurverschillen. Opvallend is ook dat er in de groepen
weinig ruimte is voor empathie, terwijl empathie een persoon juist milder maakt in zijn morele
oordeel.

7.2 Gezin
Uit vrijwel alle studies blijkt dat probleemgedrag van jongeren verband houdt met een gebrek aan
ouderlijke ondersteuning en warmte, en aan te autoritaire, restrictieve controle door ouders
(Weijers, 2012). Al zijn dit ook complementaire reacties op elkaar, want probleemgedrag beïnvloedt
ook het gezinsfunctioneren. We beschrijven drie niveaus: proximale, distale en contextuele factoren
(zie bijlage A).
Op het proximale niveau is in de interviews vaak genoemd dat sommige kinderen een strenge
opvoeding krijgen. Op zich is het stellen van grenzen een beschermende factor. Thuis gedragen zij
zich vaak ook keurig. Maar buitenshuis hebben ze alle vrijheid. De ouders zijn vaak weinig tot niet
betrokken bij wat de kinderen in hun vrije tijd doen (Jansen, 2015). Jongerenwerkers geven ook
allemaal aan dat ze weinig contact met de ouders hebben, en onderstrepen dit gevaar. Sommige
ouders komen vanuit een cultuur waarin ze collectief denken, en buitenshuis misschien eerder
toezicht van derden verwachten. Maar kinderen voelen de vrijheid buitenshuis. En zolang hun ouders
slecht geïnformeerd blijven, is er voor de kinderen weinig reden om grensoverschrijdend gedrag te
staken. Jakobs (2014) haalt Braithwaite aan die dit beschreven heeft in zijn reintegrative shaming
theorie. Hij gaat ervan uit dat kinderen zich leren te schamen voor afwijkend gedrag en nadrukkelijk
merken dat ze respect hebben verloren in de ogen van hun opvoeders. Dit is ook toe te passen op
mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zij moeten zich als het ware gaan schamen voor
wat ze gedaan hebben tegenover het slachtoffer en zijn omgeving. Mensen die zich schamen zullen
sneller tot inkeer komen. Schaamte maakt de drempel tot asociaal gedrag hoger. Ook daarom kan
het zo belangrijk zijn om contact te hebben met de ouders!
Daarin is volgens Keijsers (2012, pag. 60) ook de communicatie tussen ouders en het kind van belang.
Hebben zij een open lijn, dan zijn zij ook beter op de hoogte van de leefwereld van het kind. Maar
een combinatie van een gebrek aan warmte en interesse en de strenge regels, vergroten de afstand
tussen het kind en de ouder en vergroten dan de kans op delinquent gedrag.
Bij de distale factoren gaat het over kenmerken van de ouders zelf, zoals depressie, het wel of niet
spreken van de taal en of een ouder zichzelf in staat acht om op te voeden. Opvoeders die het gevoel
hebben niet of nauwelijks invloed te hebben op hun kind, hebben een externe locus of control. Zij
treden vaak restrictiever op en hebben minder aandacht (Dekovic, 2001). Ouders met een interne
locus of control hebben meer vertrouwen in hun eigen handelen en reageren meer ondersteunend
naar hun kind. Deze theorie is echter nogal westers georiënteerd, omdat in collectivistische culturen
de moeder loyaal is aan de familie, en de zorg voor het kind voor de hele familie is (Rocher, 2012).
Het kind leert om zich voortdurend te spiegelen aan de groep, en zich aan te passen aan wat de
gehele groep van hem verwacht. In plaats van zich los te maken leert het juist loyaal te zijn. Vanuit
deze cultuur begrijpen wij dat ouders zichzelf slechts een beperkte invloed toeschrijven. En met de
tweespalt die twee verschillende culturen met zich meebrengen snappen we dat ouders meer
grenzen stellen om nog enig grip te houden op hun kind. Het leren conformeren aan de groep en de
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collectivistische houding van de ouders brengen soms problemen met zich mee in de zo anders
redenerende maatschappij. De ouders hebben een belangrijke keuze te maken in hoe ze hun
kinderen opvoeden tussen deze twee culturen, of zoals Pels (2010) het noemt in de etnische
socialisatie.
Contextuele factoren als gezinnen met grote emotionele afstand en weinig hechting kunnen
probleemgedrag in de hand werken. Kinderen nemen het interactiepatroon van de ouders over
(Dekovic, 2001). Dus als de ouders een slecht huwelijk hebben met veel vijandige interactie,
communiceert het kind vaak net zo. Wanneer ouders het normaal vinden dat er strafbare feiten
worden gepleegd of zelf delinquent zijn, kan dit gevolgen hebben op de normatieve beeldvorming
van hun kind op dit gedrag. Datzelfde geldt voor een delinquente broer of zus (Volkskrant, 2016).
Ook is het schadelijk als een kind frequent getuige is van geweld in het gezin of in de buurt.

7.3 Peergroup
We zagen in paragraaf 7.1 al dat vriendengroepen steeds belangrijker worden voor jongeren. Binnen
een groep testen ze sociale grenzen uit, waarbij koppigheid, uitdagend gedrag, assertiviteit en
agressie manieren kunnen zijn om groepsbanden aan te halen. Zo leren ze ook los te komen van hun
ouders en andere volwassenen. Maar dat kan ook negatief gedrag veroorzaken in het
jongerencentrum.
Luijpers in Engels & Ter Bogt (2001) stelt dat een hogere mate van grensoverschrijdend gedrag
gerelateerd is aan een hogere mate van hechting aan, betrokkenheid bij en steun van vrienden en
sociale competentie in vriendschapsrelaties. Jongeren die dieper in groepen zitten, en weinig
daarbuiten hebben, lopen een grotere kans om meer grensoverschrijdend gedrag aan te leren. Dat
zien we ook bij de differentiële associatietheorie die nog een stapje verder gaat (Jakobs, 2014).
Jongeren die vaker in aanraking komen met criminele gedragspatronen en relatief veel worden
afgeschermd van anti-criminele gedragspatronen hebben een grotere kans om zelf ook crimineel te
worden. Daarom is het van belang om ook buiten de vaste groep contacten te hebben.
Daarnaast zien we dat jongeren zich maar al te goed bewust zijn van de formele rol die
jongerenwerkers hebben. Het zijn vaak slimme praters, waarbij ze in een groep niet het achterste
van hun tong zullen laten zien. De solidariteit in groepen als deze wordt vaak bepaald door het
samenvallen van eigenbelang (Beke, 2000)
De rivaliteit onderling is groot. Status in de groep is erg belangrijk. Afhankelijk van de setting is er
haantjesgedrag te zien en willen ze elkaar de loef af steken, met mooie spulletjes, mooie meiden of
gewoon wie de grootste mond heeft. Jongeren kunnen bewust verhoudingen in de groep
‘polariseren’ om een positie te veroveren of te handhaven. Soms is dat over de rug van een
buitenstaander, zoals een stagiaire (Beke, 2000).
Die status hoeft niet uitzonderlijk of ongezond te zijn. Net als bij andere jongeren kan dat in gewone
dingen zitten. Het hebben van een bijbaantje geeft geld om mee te gaan naar de bioscoop of voor die
nieuwe schoenen. Als het niet lukt om aan een bijbaantje te komen, frustreert dat. Daarover gaat
ook de straintheorie Jakobs (2014). Jongeren willen de gewone dingen in het leven, maar het is voor
straatjongeren een stuk moeilijker te bereiken. Sommigen zullen daarom hun doelen aanpassen.
Anderen zullen zoeken naar andere, soms illegale oplossingen om zo alsnog deze doelen te bereiken.
In het jongerencentrum bevat de groep een brede leeftijdsrange. Jong en oud ontmoeten elkaar. Dat
brengt het gevaar met zich mee dat jongeren verder afglijden en er escalatie plaatsvindt (Beke,
2000). Niet zelden doen jonge leden hun best om in de gunst te komen van de oudere leden. Anne
gaf al aan hier bang voor te zijn en in onze observaties en interviews werd dit bevestigd, wat
verwoord is in §6.6.

7.4 Wijk
Op wijkniveau willen we de rationele keuzebenadering toelichten. Wetsovertreders zijn niet anders
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dan de rest van de bevolking, alleen maken zij vanuit hun eigen referentiekader andere beslissingen.
Niet dat zij per definitie bewust voor criminaliteit kiezen. Volgens deze theorie van Clarke en Cornish
(Jakobs, 2014) is het door een samenloop van omstandigheden dat men in de criminaliteit terecht
komt. Eenmaal actief als wetsovertreder staat de kosten-batenanlyse centraal. De gelegenheid
maakt de dief. Niet zozeer de achtergronden van de daders zijn van belang, maar het delict en zijn
omgeving. Overlappend hiermee is de gelegenheidsbenadering van Cohen en Felson (Jakobs, 2014)
die redeneert dat slachtoffer en dader dezelfde dagelijkse routines hebben, waardoor de
gelegenheid ontstaat voor grensoverschrijdend gedrag. Voor een delict is een gemotiveerde dader,
een aanlokkelijk slachtoffer en geen externe belemmeringen door bijvoorbeeld toezicht door derde
partijen nodig.
Het verschil tussen deze twee modellen is dat het rationele keuzemodel ons meer vertelt over het
beslissingsproces bij de dader, terwijl de gelegenheidsbenadering de motivatie van de dader en
concreet belemmerende factoren benoemt zoals cameratoezicht. Het maakt daarmee de kosten
concreet van de kosten-batenanalyse.
Vanuit de rationele keuzebenadering gedacht, is in deze wijk volop gelegenheid om relatief makkelijk
de criminaliteit in te rollen. De voorbeelden die jongeren in de wijk zien zijn veelal negatieve
voorbeelden. Jongeren ervaren weinig toekomstperspectief, ook omdat ze nauwelijks mensen
kennen die het (op een legale manier) gemaakt hebben. Omar vertelt ook hoe berekenend jongeren
in de criminaliteit te werk gaan. “Als je een groep Marokkanen hebt van dertig jaar die hier
rondlopen en plantjes verkopen of wiet verkopen. Die rijden de duurste bakken en jij wilt ook zo’n
bak hebben. Maar je kan wel 300 jaar werken, maar je krijgt nooit zo’n bak. Marjolein: Dat zijn de
voorbeelden? Omar: Dat zijn de voorbeelden. Dan ga je ’es maar ff lekker op zoek naar iets
makkelijker mee geld te verdienen is.” Bij de kosten-batenanalyse spelen de cognitieve
mogelijkheden een rol, die we noemden in §7.1. De directe beloning van snel veel geld verdienen
trekt hen aan. Het weegt niet per se zwaarder voor hen dan het risico dat ze gepakt worden door de
politie of van school getrapt worden. Vaak staan de jongeren niet eens stil bij welke gevolgen het
allemaal heeft. Ze kunnen het niet overzien. En de kans dat de politie je pakt is erg klein, weet ook
Omar. Zo slaat de kosten-batenanalyse negatief uit.
Specifieker is ook de gelegenheidsbenadering goed toe te passen, omdat jongeren in het
jongerencentrum vaak dezelfde dagelijks routine hebben. Ze komen elkaar tegen in de wijk, in het
theehuis en in het jongerencentrum. Als iemand dan ‘zwak’ overkomt, en jij je status op kan krikken,
is de keuze makkelijk gemaakt voor jongeren. Dan is er een aantrekkelijk slachtoffer en een
gemotiveerde dader.
De gelegenheidsbenadering noemt ook een gebrek aan concrete belemmerende factoren. De
jongeren in deze wijk komen op relatief veel plekken, waar weinig toezicht is. Vanuit het gezin zagen
we al dat sommige ouders weinig betrokken zijn bij waar hun kind in zijn vrije tijd uithangt. Buiten op
straat voelen ze zich anoniem en ongezien, wat een grote vrijheid geeft. Vrijheid om eventueel ook
grensoverschrijdend bezig te gaan. In het jongerencentrum zou je wel meer belemmerende factoren
kunnen creëren, door bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag eerder te bestraffen en genoeg
professioneel toezicht te hebben.

7.5 Cultuur en maatschappij
Op verschillende niveaus zagen we de invloed van culturen al terugkomen. Zo noemden we in §7.1 al
dat jongeren met twee waardensystemen moeten leren omgaan. Bij het gezin in §7.2 beschreven we
dat de houding van de ouders in de opvoeding jongeren ook sterk beïnvloedt. Als je begrijpt hoe
culturen van elkaar verschillen, begrijp je ook beter tussen welke twee waardensystemen een
jongere opgroeit. Op welke dimensies denken sommige jongeren misschien anders dan jij gewend
bent? Met de interviews en de jongeren in gedachten herkenden we veel uit de dimensies van
Hofstede (2011).
Zo zegt de machtsafstand iets over hoe mensen omgaan met ongelijkheid. Mensen die opgroeien in
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een cultuur met een grote machtsafstand zien ongelijkheid als een onontkoombaar gegeven,
waardoor men ook gelooft dat wie geboren is voor een dubbeltje, nooit een kwartje zal worden. Dit
kan je geloof in een goede toekomst behoorlijk beïnvloeden. In gezinnen met grote machtsafstand
verwacht men gehoorzaamheid en is sprake van sterke hiërarchie, zelfs bij de broers en zussen
onderling. De jongerenwerkers zien een sterke hiërarchie bij broers onderling en richting hun ouders.
In de mentale programmering groeit een grote behoefte aan afhankelijkheid. Zoals we in §7.1 al
noemden: in plaats van zich los te maken, leert men juist loyaal te zijn.
De Nederlandse cultuur daarentegen heeft een kleine machtsafstand (Hofstede, 2011). Deze mensen
voeden hun kinderen zo op dat ze zo snel mogelijk onafhankelijk worden. Volwassenen onderling,
maar ook kinderen en hun juf, zijn in de basis gelijkwaardig. Een eigen mening wordt toegejuicht.
Bij collectivisme ziet men zichzelf als onderdeel van de groep, een zogenaamde wij-groep. Deze
vormt iemands identiteit en is vaak de enige bron van bescherming en veiligheid. Daarom leert men
zijn leven lang loyaal te blijven aan deze groep, waardoor er een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie
ontstaat tussen de groep en de persoon. Bij individualisme leert men juist, zowel in materieel als in
psychologisch opzicht, niet afhankelijk te worden van een groep. De individuele belangen staan
voorop. Kinderen leren over zichzelf te denken als ‘ik’, een ‘ik’ wat zich onderscheidt van het ‘ik’ van
alle anderen. Ze leren zichzelf te zien als een unieke persoonlijkheid. Andere mensen delen ze niet in
op basis van het wel of niet horen bij een bepaalde groep, maar eerder op basis van persoonlijke
eigenschappen en persoonlijke voorkeur.
De emotionele sekserollen kunnen ook sterk verschillen in diverse culturen (Hofstede, 2011). In
feminiene culturen zijn deze sekserollen overlappend: men houdt dezelfde norm aan voor man en
vrouw. Beiden horen zich bescheiden te gedragen, beiden mogen huilen, maar niemand mag
vechten. Bij ruzies onderhandelt men het liefst tot er een compromis ontstaat. Bij masculiene
culturen zijn de sekserollen duidelijker gescheiden. Mannen zijn gericht op competitie, waarbij ze
agressie niet schuwen. Conflicten kunnen er heftig aan toe gaan. Vrouwen horen bescheiden en
teder te zijn, gericht op kwaliteit van het bestaan. Hierdoor kan de houding naar en verwachtingen
van een vrouw bijvoorbeeld verschillen. Zo zegt jongerenwerker Ismail hierover: “Vooral bij de
jongere groep heb je wel dat je ziet dat het een mannencultuur is waar ze uit komen. Respect voor
een vrouw hebben ze niet vanzelfsprekend. Een vrouw moet dat respect bij wijze van spreken
verdienen eigenlijk, in hun ogen. Dat is echt denk ik eigenlijk dat zij komen uit een mannencultuur,
waar eigenlijk de man alles doet. En zorgt voor de familie en de vrouw en alles faciliteerde eigenlijk,
in wezen geen kinderen opvoed. Maar de mannencultuur is wel aanwezig. Je ziet wel in groepen van
boven de 16 jaar, die zijn al zo verwesterlijkt eigenlijk, dat ze wel besef hebben van hoe je met
vrouwen moet omgaan en wat er van jou verwacht wordt.” De vrouwelijke stagiaires herkenden dit
ook en gaven aan dat zij het gebrek aan respect voor vrouwen heel duidelijk merken en lastig vinden.
Jongeren die zich identificeren met de straatcultuur willen eer ontvangen. Dit willen ze bereiken door
een goede naam op te bouwen waardoor ze het behagen van de groep voor zich winnen. Dit doen ze
door een keiharde uitstraling aan te nemen en nergens voor terug te deinzen. Criminaliteit en
materialisme wordt verheerlijkt. In de conclusie ‘negatief gedrag van jongeren’ in deelvraag 1, stellen
jongerenwerkers dat een deel van de jongeren zich in de groep agressief en opstandig gedragen en
dat er sprake is van diefstal, scheld- en vechtpartijen. Het onderzoeksbureau Younger at Heart (2010)
signaleert dat status voor jongeren uit de wijk heel belangrijk is. Veel jongeren geven desgevraagd
aan dat ze rijk willen worden door het snelle geld. Er is een gebrek aan positieve voorbeelden, die
laten zien dat het ook anders kan. De verleiding is groot, denk wederom aan de straintheorie in §7.3.
Communicatief zijn ze heel sterk. Jongeren weten op een slimme manier hun zin door te duwen
(conclusie 7 uit H.6) en hun fouten geven ze bijna nooit toe. Ze hebben sterk het gevoel dat de
maatschappij tegen hen is.
Jongeren die crimineel actief zijn, zien zichzelf niet altijd als wetsovertreder. Doordat anderen hen zo
afschilderen kunnen ze zich meer crimineel voelen, wat er soms toe leidt dat ze hiernaar gaan
handelen. Deze labeling wordt beschreven door Jakobs (2014) in de interactionistische theorie. Een
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andere belangrijke theorie op dit macroniveau is de controletheorie van Hirschi (Jakobs, 2014).
Wanneer je criminele jongeren bindt aan de samenleving door middel van hechting, toewijding,
betrokkenheid en gezamenlijkheid is de kans groter dat ze zich houden aan regels. Het is dus heel
zinvol om te investeren in bindingen tussen jongeren en de samenleving.

7.6 Conclusies
 1. De sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van jongeren geeft ze een gezonde
drang om te experimenteren en maakt ze gevoeliger voor groepsdruk.
Bij het individu zagen we dat veel jongeren op zoek zijn naar hun plaats in de groep. Binnen
een groep testen ze sociale grenzen uit, waarbij koppigheid, uitdagend gedrag, assertiviteit
en agressie manieren kunnen zijn om groepsbanden aan te halen. De rivaliteit onderling is
groot en status in de groep is belangrijk. In combinatie met hun behoeften aan kicks en soms
overdreven emotionele reacties vergroot dit echter wel de kans op een negatieve
groepsdynamiek. De gevoeligheid voor directe beloningen en het niet overzien van de
consequenties maakt jongeren ook vatbaarder voor het snelle geld. Door de grenzen op te
zoeken van wat mag, ontdekken zij volgens Nelis en Van Sark (2010) wie ze zelf mogen zijn
en stellen ze hun plek veilig in de groep. Hierbij laten zij ook hun oude normen los, die ze van
huis uit hebben meegekregen, wat ons brengt bij de volgende conclusie.
 2. Jongeren leven in twee verschillende culturen
Waar ze op de basisschool nog relatief makkelijk normen en waarden overnemen van hun
ouders, zien we dat ze in de puberteit meer normen en waarden overnemen van
vriendengroepen, school en de maatschappij. Deze twee verschillende waardesystemen
maken het de gewetensontwikkeling van jongeren flink lastig. De ene keer schreeuwen en
bekvechten de jongens, zoals hun vaders uit de masculiene cultuur ook doen. De andere keer
reageren ze zelf bescheiden en teder. Ze moeten leren omgaan met twee systemen. Hierbij
kunnen ze in een moreel vacuüm komen, waardoor ze flink tegen de geldende regels aan
kunnen schoppen. Of ze ontwikkelen een hybride identiteit, waardoor ze zich in beide
culturen thuis voelen. Voor omstanders kan het steeds zoeken zijn waar de jongere staat.
Het is belangrijk kennis te hebben over hoe verschillende normen en waarden doorwerken in
het dagelijks leven. De jongerenwerkers signaleerden deze oorzaak ook in hoofdstuk 5.
 3. Differentiële associatietheorie
Randgroepjongeren ervaren weinig toekomstperspectief, onder anderen omdat ze
nauwelijks mensen kennen die het (op een legale manier) gemaakt hebben. En doordat ze
vaker met crimineel gedrag in aanraking komen, hebben de jongeren een verhoogde kans
om zelf crimineel te worden. Zelfs in het jongerencentrum geven de vrijwilligers vaak het
slechte voorbeeld. Jongeren kopiëren dit gedrag van elkaar (conclusie 1 uit hoofdstuk 5).
 4. Probleemgedrag van jongeren houdt verband met een gebrek aan ouderlijke
ondersteuning en warmte, en aan te autoritaire, restrictieve controle door ouders.
In de interviews wordt vaak genoemd dat sommige kinderen een strenge opvoeding krijgen,
en ouders weinig tot niet betrokken zijn bij wat de kinderen in hun vrije tijd doen. Dit kan
cultuurgebonden zijn. Jongerenwerkers geven ook allemaal aan dat ze weinig contact met de
ouders hebben. En zolang de ouders slecht geïnformeerd blijven, is er voor sommige
kinderen weinig reden om grensoverschrijdend gedrag te staken.
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8. Deelvraag 4: Op welke manier kan groepsdynamica bijdragen aan
individuele ontwikkeling en maatschappelijke participatie van een jongere?
Wij kunnen ons voorstellen dat iemand zich afvraagt waarom deze deelvraag is geformuleerd.
Allereerst kan gesteld worden dat deze deelvraag een nogal westerse vraag is. Deze is namelijk
gericht op de beantwoording van de vraag op welke wijze de groep het belang van een individu
dient. Ouders in Nederland leggen de nadruk op zelfbepaling en autonomie van het kind. Hierdoor
zullen zij de individuele ontwikkeling accepteren en aanmoedigen. In het jongerencentrum komen
veel niet-westerse allochtonen, waarbij de vraag eerder andersom is namelijk: hoe kan het individu
een bijdrage leveren aan de groep? Vanuit hun cultureel perspectief staat het individu juist ten
dienste van het collectieve belang. ‘Iemand wordt in de eerste plaats gezien als groepslid en minder
als uniek individu met eigen rechten, wensen en talenten.’ (Wit, Slot, Aken, 2007, p. 91). Toch vinden
we het belangrijk om deze vraag op deze manier te stellen. Allochtone jongeren zijn in het algemeen
meer georiënteerd op de Nederlandse samenleving dan hun ouders en maken zich ook meer de
Nederlandse normen en waarden eigen (Wit, Slot, Aken, 2007; Basut, 2011). Door schoolgang,
contact met Nederlandse jongeren en een baantje participeren zij meer in de maatschappij en
ontwikkelen zij zich als individu. Hierdoor vindt er bij hen een verschuiving plaats van groepsgericht
naar meer individugericht. Ook kunnen ze bij het solliciteren van een baantje niet leunen op de
groepskwaliteiten en is de eigen kwaliteit het enige wat telt. Individuele ontwikkeling en
maatschappelijke participatie zijn nodig om een goede plek te krijgen in de Nederlandse
samenleving. Rijnstad heeft als missie om bij te dragen aan het bevorderen van een actieve
deelname aan de samenleving. Dit wil ze onder andere doen door mensen te versterken in hun
kwaliteiten (Rijnstad, 2010). Deze deelvraag kan Rijnstad helpen bij het vormgeven van deze missie.
Wanneer het jongerenwerk in Nederland een activiteit organiseert is deze vaak gericht op groepen
(Veenbaas, Noorda, Ambaum, 2011). Ook jongerencentrum RemiXx richt zijn activiteiten vaak op
groepen jongeren. Voorbeelden hiervan zijn de inloop, een voetbaltoernooi, lasergamen en de
meidenactiviteit. Wanneer het jongerenwerk positief wil werken met groepsdynamiek, gebeurt dit
onder de noemer groepswerk. Remmerswaal (van Aken, 1996) beschreef groepswerk als volgt:
“Groepswerk is een methodiek voor het bevorderen van sociale veranderingsprocessen, waarbij
gebruik wordt gemaakt van het bewust en doelgericht aansturen van groepsfenomenen, vooral op
het vlak van de relatie tussen de werker en de relaties tussen de groepsleden”.
Eerst lichten we toe wat de kracht van groepswerk is en kijken we naar welke mogelijkheden dat
biedt voor een jongerenwerker. Kijkend naar de definitie van groepswerk zou je kunnen zeggen dat
het doel van groepswerk het bevorderen van sociale veranderingsprocessen is. Maar hoe bereik je
als jongerenwerker deze verandering bij jongeren? In §8.2 noemen we twee methodieken die
beschrijven hoe je in een groep verandering kan bewerkstelligen. De definitie spreekt ook over het
bewust en doelgericht aansturen van groepsfenomenen. Daarom beschrijven we in §8.3-8.7
verschillende aspecten waarmee je groepsdynamiek positief kunt ombuigen, zodat het bij kan dragen
aan de individuele ontwikkeling en maatschappelijke participatie van een jongere. We sluiten deze
deelvraag af met twee praktijkvoorbeelden van andere jongerencentra. Zij hebben een positieve
manier gevonden om groepswerk in te zetten, die we vanaf §8.8 zullen toelichten.
We onderzoeken dus op welke manier groepsdynamica kan bijdragen aan individuele ontwikkeling
en maatschappelijke participatie. Daarvoor kijken we met name naar literatuur, maar er worden ook
praktijkvoorbeelden en informatie uit de interviews en observaties in verwerkt. Zelf hebben de
jongerenwerkers ook ideeën en ervaringen over wat werkt en wat niet werkt. Door deze naast de
theorie te leggen, sluiten we goed aan bij de kracht van RemiXx zelf.

8.1 De kracht van groepswerk
Goossens (2001) heeft in zijn artikel een aantal belangrijke factoren over de kracht van groepswerk
genoemd. Zo bieden groepen een veilig leerklimaat voor nieuw gedrag en kunnen deelnemers veel
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van elkaar leren door middel van feedback, informatie, ervaringen en interactie. Groepen
ondersteunen mensen bij pogingen hun isolement te doorbreken en helpen deelnemers om
herkenning en erkenning te vinden voor de eigen problematiek. Groepsleden zijn gelijkwaardiger dan
bij individuele benaderingswijzen, waarbij er een duidelijk statusverschil is tussen cliënt en
hulpverlener. Groepen spreken deelnemers aan op verschillende rollen, want in groepen kunnen
deelnemers zowel helper als geholpene zijn. Ook kan het onderdeel zijn van een groep preventief
werken en tot slot zijn groepen uitermate geschikt voor informatieoverdracht.
Yalom (1991) noemt een aantal genezende factoren van groepen, zoals altruïsme, zelfinzicht, humor
en existentiële factoren. Remmerswaal stelt dat deze bovenstaande factoren een sterk medium
kunnen zijn voor gedragsverandering, wanneer de groep methodisch en deskundig wordt begeleid.
Deze begeleiding is essentieel om de kracht van het werken met groepen in te zetten en resultaat te
boeken.
Een groep heeft op verschillende niveaus kenmerken (Remmerswaal, 2008) waardoor een bepaalde
eigenheid van de groep ontstaat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De ontstaansgeschiedenis
De naamgeving
De taak (inhoudsniveau)
De werkwijze (procedureniveau)
De communicatie in de groep (interactieniveau)
De persoonlijke drijfveren (bestaansniveau)
De verhouding met de omgeving (contextniveau)
De verbinding op dieper niveau (ethisch niveau, mythisch niveau, zingevingsniveau)

Jongerencentrum RemiXx is ontstaan vanuit de behoefte van jongeren uit de wijk Malburgen om een
eigen plek te hebben. Door aanmoediging van een straathoekwerker van Rijnstad hebben jongeren
handtekeningen verzameld en zijn ze bij vergaderingen geweest. Samen met Rijnstad is RemiXx
geopend. Dit ontstaan, geeft eigenheid aan punt 1 van het groepsniveau; de ontstaansgeschiedenis.
Het kan zinvol zijn om te ontdekken op welke niveaus je aan het werk bent en van welke
groepsniveaus jongeren zich bewust zijn. Wanneer de groepswerker optimaal inspeelt op
bovenstaande punten komt er een moment dat de groepswerker de groep kan helpen te
ontwikkelen en een niveau hoger te komen. Hierdoor kunnen ze gaan denken over hun verhouding
als groep met de omgeving, of verbinding vinden op een dieper niveau. Jongeren worden zich
hierdoor meer bewust van de eigen positie en overtuigingen.
Het kan hierbij helpen nieuwe doelgerichte activiteiten te organiseren, omdat dat de groep uitdaagt
opnieuw verschillende fases door te gaan. Met een nieuwe taak, ontstaat er vaak een nieuwe
werkwijze en soms nieuwe communicatie tussen groepsleden. Hierdoor is er weer ruimte voor het
ontdekken van andere persoonlijke drijfveren of om een nieuwe verhouding met de omgeving te
vinden. Hierin is de rol van de groepswerker essentieel om dit proces positief aan te jagen.

8.2 Gedragsverandering
De definitie van groepswerk geeft aan dat het doel van groepswerk het bevorderen van
veranderingsprocessen is. Hieronder beschrijven we twee methodieken die beschrijven hoe je gedrag
kunt veranderen.

Unfreezing, moving, freezing
Wanneer een groep een bepaald negatief gedragspatroon heeft, kan worden geprobeerd dit patroon
uit de groep te krijgen. Dit kan worden gedaan in de drie fases (Remmerswaal, 2008):
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 Unfreezing. Hierbij wordt het huidige gedrag ontdooid.
 Moving. Er wordt een verandering aangebracht voor een nieuwe manier van functioneren.
 Freezing. Het nieuwe gedrag wordt bevroren zodat het blijvend is en niet terugvalt naar het
oude gedrag.
Het huidige negatieve gedrag kan op twee manieren worden ontdooid. De eerste manier is door een
positieve kracht toe te voegen aan de groep, die de positieve verandering stimuleert. De tweede
manier is door het verminderen van de negatieve krachten in de groep, die de verandering
tegengaan. Hierdoor wordt de weerstand verkleind.
Lewin is de bedenker van deze theorie en geeft aan dat het belangrijk is om in de eerste fase
“unfreezing” te werken aan veiligheid en vertrouwen. Daarnaast geeft hij de voorkeur aan de tweede
manier van “unfreezing”, omdat deze waarschijnlijk minder weerstand uit de groep oproept dan de
eerste manier. Hieronder staat een voorbeeld omschreven die tijdens onze observaties voorkwam.
Hierin werden beide methodes na elkaar toegepast:
Bij de inloop zitten zes jongeren van 12 jaar bij de playstation3. Om de beurt spelen twee jongeren
een potje voetbal tegen elkaar. Tijdens de wedstrijd schreeuwen de jongeren hard en schelden ze
de ander uit wanneer deze scoort. De andere jongeren in het jongerencentrum storen zich aan hen.
De jongerenwerkers willen dat het schreeuwen en schelden stopt. Na twee keer waarschuwen
blijven ze doorgaan met het ongewenste gedrag. Daarom besluit een vrijwilliger om bij het groepje
te gaan zitten. Hij is positief aanwezig door aan te moedigen, complimentjes te geven wanneer
iemand goed speelt en high fives te geven aan de doelpuntenmaker.
De vrijwilliger kiest hier voor de eerste manier om het negatieve gedrag te “ontdooien”. Dit doet hij
door zichzelf als positieve kracht toe te voegen aan de groep. Maar het gaat verder…
Het gaat een poosje beter, maar na tien minuten beginnen de jongeren weer te schelden op elkaar.
Na een laatste waarschuwing besluit de vrijwilliger samen met de jongerenwerker om de jongen
die het meest scheld bij de playstation weg te halen. Hij mag er deze middag niet meer achter
spelen en bij zitten.
De jongerenwerker en de vrijwilliger kiezen er nu voor om naast de eerste- ook de tweede manier in
te zetten om het negatieve gedrag te “ontdooien”. Dit doen zij door een negatieve kracht te
verwijderen uit de groep. Tegelijk geven ze al voor een deel vorm aan de derde fase. Het nieuwe
gedrag wordt “bevroren” voor deze middag, omdat de jongen die negatief aanwezig is, deze middag
niet meer mag spelen. Hierdoor is de kans groter dat het deze middag beter zal gaan.

Vervangingsmethode
Frank van Strijen (2009) adviseert vanuit de vervangingsmethode de krachten van de groep te
ontdekken en deze uit te bouwen zodat het oude negatieve gedrag overbodig raakt en wordt
uitgedoofd. Hij benoemt vier fases om gedragsverandering te weeg te brengen. In elke fase zitten
een aantal voorwaarden en valkuilen:
 Fase 1: Contact leggen en vertrouwen winnen van de jongere.
Voorwaarde: Oprechte interesse, volharding en positieve aandacht voor de jongere.
Valkuil: De aanpak is gericht op directe gedragsverandering.
 Fase 2: Ontdekken van positief alternatief gedrag.
Voorwaarde: Alternatief gedrag is aantrekkelijk, meestal gebaseerd op interesses en talenten
en levert respect op.
Valkuil: Het is gebaseerd op de eigen ideeën wat goed is voor jongere. En gebaseerd op de
normen en waarden van de burgercultuur.
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 Fase 3: Implementatie van nieuw gedrag.
Voorwaarde: Tijd en gelegenheid voor het ontdekken van positieve elementen van het
alternatieve gedrag.
Valkuil: Het normatief afkappen van negatief gedrag, zodra positief gedrag ontstaat.
 Fase 4: Uitdoven van oud gedrag.
Voorwaarde: De jongere zelf initiatief laten nemen om het oude gedrag te stoppen.
Valkuil: Te snel willen gaan en verwachten dat het nu “opgelost” is.
Deze methode kan worden toegepast op een individu, maar is ook geschikt om toe te passen op een
groep. Dit heeft een aantal voordelen. Het bereik van deze interventie wordt daarmee namelijk
groot. Wanneer het nieuwe positieve gedrag door de groep wordt omarmd kan het een groepsnorm
worden, waardoor de groep individuen uit de groep stimuleert om zich hieraan te houden. Daarnaast
kan het voor de jongerenwerker prettig zijn om één aanpak voor de hele groep te hanteren in plaats
van veel verschillende aanpakken.

Methodeovereenkomsten- en verschillen
Tussen de freezingmethode en de vervangingsmethode zitten een aantal overeenkomsten. Beide
methoden hebben als doelstelling dat het negatief gedrag verdwijnt. Ze richten zich allebei op nieuw
positief gedrag en besteden aandacht aan de borging van het nieuwe positieve gedrag.
De verschillen zijn alleen al te zien aan de fases. De vervangingsmethode benadrukt het belang van
contact leggen en het winnen van vertrouwen, doordat het expliciet genoemd wordt als eerste fase.
Ook richt de vervangingsmethode zich alleen op het positieve gedrag in de verwachting dat het
negatieve gedrag vanzelf zal verdwijnen, omdat het overbodig is geworden. De freezingmethode
heeft echter als uitgangspunt dat het negatieve gedrag eerst moet stoppen, voordat er positieve
verandering kan plaatsvinden. Het biedt meerdere mogelijkheden om het negatieve gedrag te
veranderen, zoals het toevoegen van een positieve kracht of het verminderen van de negatieve
kracht.
De freezingmethode kan gebruikt worden voor extrinsieke- en intrinsieke verandering. De
vervangingsmethode kan alleen ingezet worden voor intrinsieke verandering. Dit betekent in de
praktijk, dat het bij de vervangingsmethode langer zal duren voordat er resultaat zichtbaar is, maar
deze is wel duurzaam en het positieve element komt uit de groep of persoon zelf. Wanneer de
freezingmethode wordt ingezet voor extrinsieke verandering, zal het resultaat sneller zichtbaar zijn.
Maar deze verandering blijft vaak afhankelijk van de externe factor, zoals de vrijwilliger in het
voorbeeld van hoofdstuk 8.3.1. Het positieve of negatieve element wordt door een extern persoon
van buitenaf bij de groep toegevoegd of verwijderd.
Mustafa vertelt dat hij sommige jongeren een baan aanbiedt in het toezichtteam, maar als
voorwaarde stelt dat ze stoppen met fietsen stelen en mensen op hun bek slaan (L 4.4.8). In dit geval
werkt hij met de freezingmethode, omdat hij eerst wil dat hun negatieve gedrag stopt. Pas daarna is
hij bereidt een positief element toe te voegen en hen een baan te geven waarin ze op een nieuwe
manier leren functioneren. Dit laatste valt onder de fase ‘moving’.

8.3 Groepsgrootte
Het is van belang om bewust om te gaan met de grootte van de groep. Bij de inloop zijn alle jongeren
welkom en zit er geen maximum aan het aantal. Dit aantal loopt af en toe op tot ongeveer twintig
jongeren. Bij activiteiten vormt zich een organiserende groep. Op de grootte van deze groep heeft de
jongerenwerker directe invloed. Wat is in deze gevallen de beste groepsgrootte wanneer het doel is
dat jongeren participeren en zichzelf ontwikkelen?
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Uit onderzoek van Bales (1951) blijkt dat er een verband bestaat tussen leiderschap en
groepsgrootte. Hij kwam erachter dat wanneer een groep steeds groter wordt, meer communicatie
gericht wordt op de leider en de leider zich steeds meer richt op de groep als geheel. Hierdoor
ontstaat er minder gelegenheid voor een gewoon groepslid om ook leiderschap te tonen en initiatief
te nemen. Hierin merken we een duidelijk kantelmoment in het leiderschap en de participatie
wanneer de groep verandert van vier naar vijf personen. Deze staat aangegeven in figuur 1.

Figuur 1 Participatie per groepslid in een groep
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In deze grafiek zien we dat je een hogere participatie van ieder groepslid bereikt als je werkt in een
kleine groep van vier leden. Bij vijf leden zien we dat één persoon heel veel doet, en de rest steeds
meer achterover gaat hangen.
Bij een inloop wordt er gewerkt in een grote groep, waarbij deze theorie minder van toepassing is.
Maar wanneer er jongeren meehelpen bij de organisatie van een voetbaltoernooi2 en je echt als doel
hebt dat jongeren actief deelnemen aan de organisatie, dan is het goed om bewust na te denken
over de groepsgrootte. Uit deze theorie blijkt dat mensen zich in een kleine groep van vier personen
veel meer kunnen laten zien en beter kunnen participeren dan in groepen van vijf personen of meer.
Naarmate de groep groter wordt, is de mate van participatie dus lager. Wanneer iemand goed
participeert, heeft dit ook een positieve werking op de status binnen de eigen werkgroep. Dit is een
meer bepalende factor dan de mate van populariteit of geliefdheid (Remmerswaal, 2008). Secord en
Backman zeggen hierover: Er is een zichzelf bekrachtigend verband tussen een actieve positie in de
communicatiestructuur en een hoge positie in de statusstructuur van de groep, want spraakzame
leden worden meestal ook als productief beoordeeld (Secord en Backman, 1964, p. 296). Een ander
bijkomend voordeel van deze kleine groep is dat de affectieve banden tussen de leden zich sterker
ontwikkelen en versterken dan leden in grote groepen (Coyle, 1930; Kinney, 1953).

8.4 De zwakste schakel
Zoals misschien wel duidelijk geworden is, is dit een optimistische deelvraag in een optimistisch
onderzoek. Terwijl er veel negatieve elementen van groepsdynamica te benoemen zijn, gaan wij op
zoek naar de positieve kanten. In deze paragraaf gaan we daarin verder en gaan we specifiek op zoek
naar hoe de groepsprocessen een positief effect kunnen hebben op de positie en vaardigheden van
de zwakste schakel binnen de groep.
Veenbaas, Noorda en Ambaum benoemen de groepsrollen “meelopers” en “zielepoten” als de
2

Zie observatie van dinsdag 21 februari 2012

43
Omgaan met negatieve groepsdynamiek

zwakste schakels. ‘Om erbij te horen zijn ze bereid zich te laten opjutten tot grensoverschrijdend
gedrag. In een dergelijk geval gaat het nogal eens om minder begaafde jongeren of jongeren met een
gedragsstoornis die in feite intensieve hulp nodig hebben.’ (Veenbaas, Noorda en Ambaum, 2011, p.
102) Het kan ook gaan om studiebollen of sociaal onhandige mensen. Ook zij worden regelmatig
gepest door de groep.
Maar hierin worden de kenmerken van deze rol wel vanuit een wat negatief perspectief beschreven.
Johnson schrijft hetzelfde kenmerk (laten opjutten) vanuit een meer beschouwend perspectief. Hij
zegt hier het volgende over: ‘Bovendien, worden groepsleden die het idee hebben dat de groep het
niet zal halen door de prestaties van de zwakkere groepsleden, en van zichzelf weten dat zij niet tot
de besten behoren extra gemotiveerd en gaan zich nog meer inspannen’ (Johnson, Johnson, 2008, p.
196). Deze conclusie baseren ze op het onderzoek van Hertel, Kerr en Messe (2000). Een groepslid
wil niet als de zwakste schakel van de groep gezien worden, ook niet door zichzelf. En hij wil al
helemaal niet dat er een doel niet wordt gehaald door zijn zwakte. Hij raakt daardoor extra
gemotiveerd om aan te haken bij de groep. Of dit groepskenmerk positief of negatief is hangt af van
het groepsdoel. Wanneer het groepsdoel is om in te breken en niet gepakt te worden, dan zal de
zielepoot zeker geen fout willen maken en wordt hij extra gestimuleerd om het groepsdoel na te
streven. Maar wanneer het groepsdoel is om samen een positief rapnummer uit te brengen kan dit
groepskenmerk de zielepoot juist stimuleren om ook een goede tekst te schrijven of ergens een
optreden te regelen. Dit kan een positieve uitwerking hebben op het groepsdoel en zijn positie in de
groep.
Omar benoemt ook de mogelijkheid om de leider en de jongere die helemaal onderaan staat
(zielepoot) in contact met elkaar te brengen en samen op te laten trekken. Dit helpt hen om een
meer gelijkwaardige positie in de groep te krijgen (L 3.4.5).

8.5 Conformiteit aan groepsnormen
Groepsnormen hebben een grote invloed op een individu. Hier zorgt de groep zelf voor. ‘Groepen
oefenen actief druk uit op haar leden om te conformeren aan de groepsnormen, die ze ontwikkeld
hebben.’ (Remmerswaal, 2008, p. 249) Deze groepsnorm gaat niet alleen over gedrag, maar ook over
opvattingen. Dit gebeurt in zowel formele als informele groepen. Dit betekent ook dat nieuwe
groepsleden worden geacht zich hiernaar te gedragen. Hierdoor ontstaat er een soort gelijkheid en
uniformiteit wat betreft gedrag en opvattingen. Groepsleden uit groepen die al een langere tijd
bestaan, lijken dan ook opmerkelijk veel op elkaar in hun gedrag, houding, opvattingen en waarden.
Een kanttekening is wel dat dat dit op twee manieren valt uit te leggen:
1. Groepsleden veranderen in de groep en gaan steeds meer op elkaar lijken.
2. Wanneer groepsleden op elkaar lijken is de kans groter dat de groep langere tijd bestaat.
Remmerswaal merkt op dat de conformiteit groepsleden helpt om tot een nauwkeuriger oordeel te
komen over de eigen vaardigheden door zichzelf beter te kunnen vergelijken met anderen. In §7.1
zagen we bijvoorbeeld ook dat het gezond is dat de vriendengroep (peergroup) zo’n grote invloed
heeft op de gewetensontwikkeling bij jongeren.
Al kan dat natuurlijk twee kanten op gaan. Het fenomeen van negatieve peergrouppressure kennen
we natuurlijk. Criminele groepen dwingen in gezamenlijkheid nieuwe groepsleden om een kraak te
zetten, zodat ze bij de groep mogen horen. Of subtieler: jongeren verraden andere groepsleden
nooit, zodat je er moeilijk achter komt wie de keu van de pooltafel stuk heeft gemaakt. Maar
wanneer je vanuit een meer beschouwend perspectief naar dit fenomeen kijkt, liggen er ook kansen.
Er zijn mogelijkheden om peergrouppressure positief in te zetten. De insteek hierbij is dat jongeren
vanuit deze groepsdruk juist aangemoedigd worden om positieve keuzes te maken die goed zijn voor
henzelf en hun omgeving. Dit kun je doen door gedragsverandering in de groep of bij groepsleden
teweeg te brengen, zoals beschreven staat in hoofdstuk 8.2.
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Hieronder staan een aantal voorbeelden hoe Rijnstad positieve peergrouppressure ontwikkelt of
aanmoedigt:
 In het Jongeren Toezicht Team van Arnhem participeren veel jongeren die Rijnstad kent uit
de wijk. Ze creëren een positieve peergrouppressure door acht kwetsbare jongeren en
vierentwintig stabiele jongeren in een gezamenlijk team te laten functioneren (L 4.4.4).
 Jongeren mogen in jongerencentrum RemiXx zelf een activiteit bedenken en wanneer deze
goedgekeurd wordt, ook gaan uitvoeren (L 4.4.5).
 Wanneer een aantal jongeren mee heeft geholpen bij het organiseren van een activiteit,
wordt er tegen ze gezegd dat het dankzij hen goed is gegaan (L 3.4.2). De positieve
gedragingen worden benoemd en uitvergroot.
 Wanneer een aantal jongeren enthousiast is over een activiteit wordt dit overgenomen door
de groep en gauw verspreid. Dit levert mond tot mond reclame op voor de activiteit van
Rijnstad (L 2.4.8). Doordat jongeren geneigd zijn om de groep te volgen komen er meerdere
jongeren naar de activiteit. Hierdoor heb je weer de mogelijkheid om hen bij deze activiteit
nieuwe vaardigheden te leren.

8.6 Straatcultuur
8.6.1 Tolerantie van verschillen
Groepen kunnen worden samengesteld vanuit een bepaalde cultuur zoals de straatcultuur. Deze
cultuur is vaak te vinden in alle lagen van de bevolking, maar vooral in de achterstandswijken van de
grotere steden (Van Strijen, 2009). Een wezenlijk kenmerk van groepen is de wederzijdse
betrokkenheid van de groepsleden op elkaar. Dit noemt Lewin (1951) interdependentie. Deze
wederzijdse betrokkenheid acht hij belangrijker dan de onderlinge verschillen. Dit zorgt ervoor dat
groepsleden niet gelijk aan elkaar hoeven zijn. Van Strijen (2009) bevestigt dat deze theorie zichtbaar
is in de straatcultuur van jongeren. Hun gezamenlijke gevoel van afwijzing heeft een verbroederende
werking op de groep, waardoor de verschillen binnen de groep minder belangrijk worden. En
daardoor overstijgt het de etnische afkomst.
De groep ontwikkelt door deze betrokkenheid een grotere tolerantie naar elkaars onderlinge
verschillen. Hierdoor ontstaat er de kans dat een allochtone en een autochtone jongere met elkaar in
contact komen, waardoor ze elkaar en elkaars achtergronden beter leren kennen. Dit contact kan
een belangrijke rol spelen in de beeldvorming ten opzichte van allochtonen. Tegelijkertijd kan het
voor allochtone jongeren een belangrijke rol spelen in de beeldvorming van Nederlanders. Het maakt
de kans groter dat er nuances worden aangebracht zoals: ‘Niet elke Hollander is een kut Hollander,
want jij bent een goede gast’.
Doordat de straatcultuur is te vinden in alle lagen van de bevolking kunnen er ook ontmoetingen
ontstaan met jongeren uit een andere sociale en economische klasse dan henzelf. Zo ontstond er in
RemiXx contact tussen een jongere die crimineel actief was en een andere jongen uit de wijk die een
HBO opleiding deed en crimineel niet actief was. Ze leerden elkaar kennen, poolden samen en
spraken elkaar ook buiten het jongerencentrum om (L 3.4.7). De taak van de jongerenwerker is om
dit proces positief te stimuleren. De vraag in deze situatie is namelijk of ze elkaar positief of negatief
beïnvloeden. Je wilt niet dat de HBO-er zijn kennis gebruikt om een goede plek in het criminele
circuit te verwerven of dat de criminele jongere contact legt met de HBO-er om te ontdekken of hij
van meerwaarde is voor zijn criminele handelingen. Wel wil je dat beide jongeren ontdekken dat ze
best op elkaar lijken als mens. En dat de HBO-er zijn netwerk gebruikt om met de criminele jongere
te ontdekken wat de kansen voor hem zijn buiten het criminele circuit.
Door positieve beïnvloeding van onderlinge relaties tussen jongeren en groepen te stimuleren
kunnen er nieuwe positieve relaties ontstaan. Wanneer daarnaast doelgerichte activiteiten worden
georganiseerd en met jongeren gewerkt wordt aan bevordering van sociale competenties, ontstaan
er in het jongerencentrum meer positieve interacties en positieve interdependenties (Johnson,
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Johnson, 2008). Dit kan leiden tot een vruchtbare kruisbestuiving: individuen helpen de groep om
gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken en de groep helpt individuen bij het bereiken van hun
persoonlijke doelen (figuur 2). Door deze methodiek toe te passen op jongeren en groepen die
RemiXx bezoeken, is het mogelijk dat het zelfs buiten het jongerencentrum een positieve invloed zal
hebben op de groepsdynamiek.

8.6.2 Behoeften
Er zijn een aantal behoeften van jongeren uit de straatcultuur die een positieve rol kunnen spelen in
het bijdragen aan maatschappelijke participatie van jongeren:
 Erbij willen horen
Jongeren willen ergens bij horen. Wanneer het jongerencentrum een toffe plek is waar jongeren
trots op zijn, zal dit een positieve aantrekkingskracht op nieuwe jongeren hebben.
 Ertoe doen
Veel jongeren die zich identificeren met de straatcultuur hebben de behoefte om ertoe te doen.
Deze innerlijke behoefte kan hen stimuleren om zich persoonlijk te gaan ontwikkelen en
maatschappelijk van waarde te zijn. Wanneer ze de mogelijkheid krijgen om op een haalbare manier
van betekenis te zijn wat hen respect oplevert, dan is de kans groot dat ze deze mogelijkheid
aangrijpen.
 Veiligheid
Een groep straatjongeren heeft behoefte aan veiligheid (Strijen, 2009). Dit realiseren zij door eigen
groepsregels, grenzen en structuur. Door als individu in de groep te functioneren word je dus
duidelijkheid gegeven.
 Bescherming
De groep biedt een individu ook bescherming (Salomé, 2012). Wanneer een centrum goede regels,
grenzen en structuur heeft, kan het jongeren de duidelijkheid en veiligheid bieden waar ze behoefte
aan hebben. Ook kan het centrum hierdoor fungeren als een plek waarin jongeren de bescherming
van de groep veel minder nodig hebben. Het wordt dan een plek om tot rust te komen. Je hoeft jezelf
niet de hele tijd te laten gelden.

8.6.3 Status
‘Oké, deze vier jongens waren echt lastig. Ze kenden het straatleven van Spangen in Rotterdam
als geen ander. Een inloopavond in ons jongerencentrum van drie uur konden ze met moeite
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volhouden. In het laatste uur liep het vaak uit de hand, en moesten we gedwongen sluiten. Hun
spanningsboog was te kort. Geen wonder dat ze het op school niet volhielden. De gemeente
begon een nieuw project. Jongeren en adolescenten zonder diploma kregen een opleiding tot
beveiliger en een baan aangeboden. Ze kregen beveiligingskleding, een mobiele telefoon en
inkomen. Hiertegenover stond dat ze zich aan afspraken hielden zoals een goede inzet en op
tijd komen. Ze werden bewust ingezet bij evenementen in de wijk, zodat ze op een positieve
manier aanwezig waren in de eigen wijk en de jongerengroepen kenden. Ze waren meerdere
evenementen aanwezig waar geen ongeregeldheden waren. Tijdens het volgende evenement
ontstond er een vechtpartij tussen twee jongerengroepen. De beveiliger die erbij stond kon zich
niet bedwingen, trok zijn beveiligingshesje uit en begon de groep waar hij loyaal aan was te
helpen en vocht mee. Hij werd ontslagen. De anderen hielden het niet veel langer vol. Na twee
maanden was niemand van deze groep meer werkzaam als beveiliger.
Nadat een vrijwilliger van het jongerencentrum het verhaal van de jongeren die mee ging
vechten aan had gehoord zei ze: “joh, wat goed dat jij je beveiligingshesje hebt uitgedaan,
voordat je ging vechten!”. (Dees)
Status en activeren
Hoewel binnen twee maanden elke jongere gestopt was, heeft dit project wel iets heel bijzonders
bereikt: Jongeren die geen opleiding volgden en die middenin het straatleven zaten, werden
geactiveerd. Ze speelden een rol van betekenis voor hun omgeving en vonden motivatie om er wat
van te maken. Doordat ze beveiliger waren, werd er voorzien in hun behoeften om ertoe te doen. Ze
hoorden erbij. Ze waren gecertificeerd beveiliger en zorgden voor veiligheid in de wijk tijdens
evenementen. Ook kregen ze inkomen en meer perspectief voor de toekomst. Maar er was nog één
heel belangrijke reden waarom deze jongeren de motivatie vonden om nu wel op tijd uit hun bed te
komen: het leverde hen status op.
De mogelijkheid om status te ontvangen kan jongeren in beweging brengen. Wanneer jongeren
vrijwilliger Omar in zijn nieuwe auto zien rijden en hij zegt: “Ja, ik heb geld verdiend met werken en
daarmee heb ik deze auto gekocht”, kan hij het voor jongeren aantrekkelijk maken om ook aan de
slag te gaan (L 2.4.1). Ze raken niet zozeer gemotiveerd vanwege het werk of de auto op zich. Maar
om de status die je daardoor krijgt.
Status en helpen
Door een beroep te doen op de status van een jongere lukt het soms dat jongeren gaan helpen. De
voorwaarde is wel dat je zijn status dus ook erkend. Je zwakt het niet af, maar je maakt het juist
sterker. Bijvoorbeeld:
‘Jij bent een voorbeeld van de groep, zou je mij daarom willen helpen dat anderen niet met
chips gaan gooien?’
’Jij bent echt goed met vormgeving, zou je mij willen helpen om een logo voor ons
jongerencentrum te maken?’
Vooral de woorden: Zou jij mij willen helpen om… is voor jongeren een manier om eervol iemand
tegemoet te komen en te helpen (Kaldenbach, 2005).
Status en corrigeren
Doordat jongeren gevoelig zijn voor status kun je dit ook gebruiken om jongeren te corrigeren.
Jongerenwerker Mustafa noemde tijdens het interview een voorbeeld. Wanneer jongeren niet naar
hem luisteren, dreigt hij om hen voor de groep voor schut te zetten. Doordat ze niet willen afgaan
voor de groep en hun status willen behouden, zullen ze eerder geneigd zijn om hiernaar te luisteren
(L 4.4.1). De voorwaarde is dat je als jongerenwerker wel de positie hebt, om jongeren voor schut te
zetten wanneer je de daad bij het woord moet voegen.
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Hun gevoeligheid voor status kun je ook gebruiken om jongeren in te zetten om anderen te
corrigeren. Jongerenwerker Ismail noemt een voorbeeld waarin hij vrijwilligers die in de wijk wonen,
vraagt om hem te helpen een jongere te corrigeren. Hij vraagt of ze een broer of vader van de
jongere die niet luistert willen aanspreken, wanneer ze hem tegenkomen in de wijk. Dat willen ze wel
doen (L 2.4.6).

8.7 Positieve voorbeelden uit de groep
Wanneer er positieve jongeren in de eigen groep zijn, kunnen dit realistische voorbeelden voor
andere jongeren worden. Dit kan andere jongeren helpen om ook perspectief voor henzelf te vinden.
Deze voorbeeldfiguren beschikken over de mogelijkheid om moeilijk bereikbare jongeren positief te
stimuleren.
Jongerenwerker Mustafa heeft Rewan geholpen met sollicitaties schrijven en stimuleert hem om iets
van zijn leven te maken. Nu maakt hij weer goede stappen voor zijn eigen ontwikkeling (L 4.4.6).
Hierdoor kan Rewan weer fungeren als voorbeeld voor anderen, die hierdoor positief beïnvloed
worden. Doordat jongerenwerkers zich persoonlijk blijven ontwikkelen in hun werk en met passie het
jongerenwerk uitvoeren, inspireren ze jongeren om wat van hun toekomst te maken en geven ze
daarbij zelf het goede voorbeeld. Er zijn vrijwilligers die door hun betrokkenheid bij jongerencentrum
RemiXx geïnspireerd zijn geraakt door dit werk en nu de opleiding Sociaal Cultureel Werk volgen (L
2.4.1). Hierdoor ontwikkelen ze zich persoonlijk en zijn deze vrijwilligers een voorbeeld voor andere
jongeren die geen opleiding volgen. Wanneer ze hun diploma daadwerkelijk behalen wordt de kans
groter op een plek op de arbeidsmarkt, waardoor ze positief participeren in de maatschappij.

8.8 Praktijkvoorbeelden uit andere jongerencentra
We hebben in twee andere jongerencentra onderzocht hoe er gewerkt wordt met groepen jongeren
die elkaar negatief beïnvloeden. Daarvoor zijn we onder andere naar welzijnsorganisatie De Twern
gegaan, die onder de naam R-NEWT het jongerenwerk in Tilburg vormgeeft. We hebben de
coördinator van het jongerenwerkwerk, Marc Damen, geïnterviewd en informatie gekregen over hun
organisatie, werkwijze en ervaring in het werken met groepen die elkaar negatief beïnvloeden. Op
basis van dit interview, de websites en het mission statement van R-NEWT volgt een uitwerking van
hun werk.
Daarnaast maken we gebruik van de werkwijze van The Mall Jongerenwerk in Gorinchem waar Nick
Dees werkzaam is. Net als bij RemiXx heeft de inloop daar een belangrijke functie in het werk.
Vervolgens zullen we de overeenkomsten in de werkwijze van R-Newt en The Mall beschrijven, op
het gebied van negatieve groepsdynamiek onder jongeren, maatschappelijke participatie en
individuele ontwikkeling.

8.8.1 R-NEWT
R-NEWT in Tilburg werkt met jongeren van 10-23 jaar. Ongeveer 80% is allochtoon. De drie grootste
etniciteitsgroepen die binnenkomen zijn Marokkanen, Antillianen en Nederlanders.
Een aantal jaar geleden organiseerde de organisatie ook structureel een inloop. Al gauw merkten de
jongerenwerkers dat ze moeilijk wat met de doelgroep konden bereiken. Jongeren corrigeerden
elkaar niet tijdens de inloop. Ook was er niet één specifieke leider die aangesproken kon worden.
De jongerenwerkers hadden hun handen vol aan het bewaken van de orde. Zelfs de jongerenwerkers
voelden zich vaak onveilig. Jongeren hadden een consumerende houding. Daar wilde R-NEWT vanaf.
Ze hebben besloten om de inloop te stoppen. De eerste weken waren rumoerig. Jongeren waren
boos. Er kwamen bommeldingen en bij de kinderdisco moest beveiliging staan. Er kwam een
samenscholingsverbod waardoor de groep zich niet meer als geheel in het openbaar kon verzamelen.
Daarna viel de groep uit elkaar en is nooit meer bij elkaar gekomen. Het negatieve gedrag verdween
grotendeels.
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Ondanks het feit dat de inloop geen succes was heeft groepswerk wel voordelen volgens Damen. Zo
heeft elke jongere rolmodellen nodig (L1.2). Die zijn te vinden in een groep. Zowel leiders als volgers
kunnen van elkaar leren. Ook een leidersfiguur kijkt (vaak onbewust) naar de handelingen van
volgers. Bijvoorbeeld wanneer een volger (groepslid) ervoor kiest om niet mee te gaan met de groep
wanneer ze iets gaan stelen. Wanneer hij uitleg geeft waarom hij niet mee gaat, beïnvloedt hij toch
degenen die wel gaan stelen. Of als iemand uit de groep seksuele opmerkingen maakt naar een
meisje, en iemand anders uit de groep zegt dat hij normaal moet doen en dat hij dat niet kan maken.
Hij wordt gecorrigeerd, waarmee er een norm wordt gesteld. Hierin zie je volgens Damen ook dat er
veel wederkerige beïnvloeding plaatsvindt in een groep. Ook wat betreft sociale vaardigheden, regels
en de wet. Deze positieve peergrouppressure zagen we ook terug in de literatuur (§8.6).
Daarnaast heeft ook de saamhorigheid binnen een groep positieve kanten. Het geeft namelijk
binding met een specifieke groep en verhoogt het gevoel van veiligheid (wat onderstreept wordt
door Goossens in §8.1). Je wordt geaccepteerd en je hoort ergens bij, zonder dat je iets geks hoeft te
doen. Het leven is niet zo leuk wanneer je geen vrienden hebt. Met vrienden kun je veel meer.
R-NEWT probeert nu zo weinig mogelijk activiteiten te draaien zonder doel, want ‘dan bevorder je
alleen maar het hangproces en niet zozeer het motiveren’. Wanneer de jongeren alleen maar
nutteloos kunnen hangen bij je, dan ben je een verzamelplek van jongeren die elkaar ontmoeten.
Vervolgens gaat die groep na sluitingstijd in zijn geheel de wijk in, waardoor ze overlast veroorzaken.
Je inloop bevordert op die manier dus overlast. In Tilburg maakten de jongeren tijdens de inloop
afspraken om ’s avonds ergens te gaan inbreken. Dit hadden de jongerenwerkers helemaal niet door,
maar bleek uit een rapport dat geschreven was na de sluiting van hun inloop. Je moet dus niet
zomaar een inloop draaien. Je moet eerst nagaan of de doelgroep dit ook wilt én of jij die groep
eigenlijk wel binnen wilt hebben.
Damen vindt dat de inloop niet een doel op zichzelf moet zijn, maar een middel om jongeren beter te
leren kennen en een plek te creëren waar jongeren met hun problemen en talenten terecht kunnen.
In groepsverband krijg je dit volgens hem niet voor elkaar. Wanneer er een goede groep is die je in
de hand hebt en je op een goede manier kan stimuleren dan zou het kunnen binnen een inloop.
Maar wanneer die groep binnen is, staan er een aantal andere groepen buiten, omdat de groepen
met elkaar rivaliseren. Je zult dus keuzes moeten maken.
Damen vindt dat de inloop te vaak wordt gezien als doel om de overlast op straat weg te houden. Hij
gelooft niet dat dit werkt, omdat een jongerencentrum nu eenmaal niet zeven dagen per week open
gaat. Uiteindelijk zijn ze toch op momenten op straat waardoor er nog steeds overlast is. Daarnaast
ziet hij een inloop als kweekvijver van jongeren die zichzelf kunnen organiseren in welke zin dan ook.
Hij mist ook de link met wat je als jongerenwerker inhoudelijk behoort te doen. Je bent vooral bezig
om voor politieagentje te spelen.
Na deze ontwikkeling richt R-Newt zich nu meer op doelgerichte activiteiten met kleinere groepen of
met individuen. De jongeren waar ze contact mee hadden creëerden na de sluiting van de inloop een
stuk minder overlast, maar bleven wel persoonlijke problemen houden zoals geen structuur,
werkloosheid, taakstraffen en schulden. Daarom werd de Groeibriljant opgezet (L.1.4.2), een reintegratie-project voor jongeren en jongvolwassenen. Ze merkten dat jongeren wel iets van hun
leven wilde maken, maar vaak zelf niet de kracht hebben om dit te realiseren. Ze openden niet een
loket, maar gingen naar de jongeren toe. Ze begonnen heel laagdrempelig. Wanneer jongeren een
afspraak hadden, haalden ze de jongeren thuis op wanneer ze zelf niet kwamen. Op het moment dat
jongeren vertrouwd zijn in hun nieuwe werkomgeving laten ze hen alleen gaan. Op deze wijze
proberen ze jongeren meer zelfredzaam te maken.
Daarnaast geef R-NEWT expliciet aandacht aan de omgeving van de jongeren, zoals school, gezin en
de wijk:
‘R-Newt ondersteunt de buurt en ouders om de wijk weer pedagogische waarde te geven. Door ze te
leren hoe ze constructief met jongeren op straat om kunnen gaan en hen tools te geven die werken.
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We hebben het daarbij niet alleen over het aanspreken van jongeren op negatief gedrag, maar ook de
positieve aandacht die parallel loopt en noodzakelijk is, wil het sociale systeem werken.
Door jongeren bij goed gedrag te complimenteren en door ze (op de juiste wijze) aan te spreken op
slecht gedrag en ze daarmee te wijzen op grenzen, dragen buurtbewoners bij aan de opvoeding van
jongeren. Op hun beurt moeten jongeren leren omgaan met de sociale regels op straat en respect te
hebben voor die grenzen. Daarvoor hebben zowel jongeren als buurtbewoners inzichten en
mogelijkheden nodig, waar ze soms niet over beschikken.’
(Groeningen, V, Berkel F, Jong, L, 2012, p. 8)
Veel mensen weten niet meer hoe je met de ander om moet gaan, omdat er een kloof is tussen
groepen. Met betrekking tot relaties van buurtbewoners en jongeren in wijken zegt R-NEWT het
volgende: Overlast zit hem heel vaak in de angst voor het onbekende. Zaak is het onbekende bekend
te maken. (Groeningen, V, Berkel F, Jong, L, 2012, p. 10) Zij zien dit als hun taak en brengen bij
dreigende conflicten de jongeren en klagers in contact met elkaar, om vervolgens samen in gesprek
en onderhandeling te gaan.
De jongerenwerkers zijn ook schoolloopbaanbegeleiding gaan geven, waarbij ze zich meer richten op
een jongere doelgroep, 11-13 jarigen. Ze helpen hen bij hun huiswerk, bij sociale vaardigheden en
gezond leven. Ze ondersteunen de jongeren bij de overgang van de basisschool naar de middelbare
school, en gaan af en toe op huisbezoek bij de ouders van deze jongeren. Ze willen de ouders
ondersteunen in de opvoeding van hun puberende kind. Ze geven advies en wijzen eventueel door.
Daarnaast proberen ze de ouderlijke verantwoordelijkheid te vergroten, zodat het niet stopt bij de
voordeur. In §7.2 zagen we ook hoe belangrijk het gezin is.
Het is volgens Damen een uitdaging om heel de sociale omgeving van een jongere mee te nemen
zoals school, gezin en de sportvereniging en dit om te zetten in positieve verandering.
Zo zorgt R-NEWT voor essentiële verbindingen tussen verschillende levensgebieden. Vanuit de
verbindende visie is R-NEWT ook actief op de sociale media, waardoor ze in contact komen met veel
jongeren die ze uitnodigen om aan een activiteit deel te nemen. (Groeningen, V, Berkel F, Jong, L,
2012)
De organisatie werkt nu vanuit interesse en talent van jongeren. Het is interessant om te signaleren
dat jongeren daardoor minder het contact aangaan met foute vrienden. En meer met het netwerk
van de interesse van een jongere. Vaak gaat het dan om sport, dans of muziek. Met deze instellingen
en verenigingen organiseren ze evenementen waarin de jongeren weer een belangrijke plek
innemen.
Damen benoemd een aantal sleutels waardoor zij succes boekten:
 Laagdrempelig en toegankelijk (L 1.5.1). R-Newt legt actief contact op straat met jongeren.
Dit vindt plaats in hun omgeving, waar ze zich veilig voelen.
 Ontmoeting (L 2.5.2). Ze nemen de tijd om jongeren echt te ontmoeten, te ontdekken wat er
in de groep leeft en welke trajecten er al met hen lopen.
 Zelfredzaam maken (L 1.5.4). Jongeren worden geholpen om niet op de kracht van anderen
te leunen, maar van hun eigen kracht uit te gaan.
 Elkaar corrigeren (L 1.5.6). Wanneer jongeren elkaar corrigeren ben je al een heel eind.
Een jongerenwerker heeft een unieke rol. Het mission statement benoemt zes kernvaardigheden
voor deze rol: eropaf-houding, relaties aangaan, signaleringskracht, motivatievaardigheden,
analytisch en een unieke rol in formele en informele netwerken (Groeningen, V, Berkel F, Jong, L,
2012).
Damen vindt het belangrijk dat een jongerenwerker stressbestendig is, mensenkennis en lef heeft (L
1.5.3). De werkers die snel stopten kregen geen grip op de groep, konden niet de juiste mensen uit
de groep aanspreken op hun gedrag en waren niet consequent. Er wordt gewaarschuwd voor het
placebo-effect. Wanneer je als werker geen vertrouwen hebt in de groep waarmee je werkt, of je
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voelt je niet veilig bij die groep, dan voelen jongeren dat meteen. Vaak is het contact wat hieruit
voortkomt gedoemd te mislukken. Het is dus belangrijk om zonder vooroordeel op een groep af te
stappen. Je moet sterk zijn om elke week weer de inloop te draaien. Het is belangrijk dat je hen op
een goede manier benaderd wanneer je hen gaat wijzen op dingen die ze verkeerd doen. Een
politieagent heeft een stok om mee te slaan, een jongerenwerker heeft dat niet. Die zal het met
woorden moeten doen.
Het is prima wanneer vrijwilligers jongeren corrigeren wanneer ze fouten maken. Vrijwilligers
worden op deze manier voorbereid op hun rol als werker. Je leert de jongeren een beroepshouding
aan. Daar hoort het ontwikkelen van allerlei vaardigheden bij zoals sociale vaardigheden, didactiek
en pedagogiek. In deze rol mogen ze groeien, en fouten maken. Maar de regels in het
jongerencentrum moeten voor iedereen hetzelfde zijn. Wanneer vrijwilligers extra beloningen
krijgen zullen daarover duidelijke afspraken in het vrijwilligersbeleid moeten staan. Vrijwilligers staan
tijdens een inloop in dienst van jongeren die in de inloop zijn. De rol van de jongerenwerker is
ondersteunend om de vrijwilliger te coachen bij het innemen van deze positie. Wanneer bepaalde
verhoudingen scheef gaan groeien is er de jongerenwerker die daarin moet corrigeren richting
vrijwilligers. (L 1.5.3)

8.8.2 The Mall
The Mall Jongerenwerk in Gorinchem richt zich op jongeren van 10 tot 25 jaar, die kwetsbaar zijn op
externaliserend gedrag zoals agressie, overlast en lichte criminaliteit. De drie grootste
etniciteitsgroepen die binnenkomen zijn Marokkanen, Turken en Nederlanders.
De inloop behoort tot één van de drie pijlers van het jongerenwerk, naast outreachend straatwerk en
meidenwerk. Waar je met het straatwerk op ‘neutraal’ terrein bent, is de inloop een plek voor
jongeren binnen de kaders van het jongerenwerk. De inloop heeft een aantal doelstellingen:
 Vertrouwen winnen en relaties opbouwen. Door een inloop te organiseren krijgen de
jongerenwerkers de kans om het vertrouwen te winnen van moeilijk bereikbare
doelgroepen. Hierdoor kunnen vertrouwensrelaties met hen worden opgebouwd. Binnen
zo’n relatie is er ruimte om van elkaar te leren en het leven met elkaar te delen (Youth for
Christ, 2012).
 Ontspanning en ontmoeting (Sonneveld en Metz, 2012). Op veel levensgebieden (school,
straat, thuis) hebben jongeren vaak te maken met bepaalde eisen en verwachtingen. De
inloop biedt jongeren een plek en faciliteiten om te kunnen ontspannen. Daarnaast is er
ruimte om leeftijdsgenoten te ontmoeten en nieuwe vriendschappen te sluiten.
 Informatie en advies. Jongeren kunnen terecht bij de jongerenwerkers voor praktische
informatie en advies. Dit is laagdrempelig.
 Signaleren en doorverwijzen. Door de vele gesprekken en ontmoetingen die plaatsvinden
door het relationeel werken, krijgen jongerenwerkers een goed beeld van wat er speelt
onder groepen jongeren. Hierdoor kunnen ze nieuwe kansen en problemen signaleren. Bij
lichte en enkelvoudige problematiek probeert het team jongeren te ondersteunen om tot
een oplossing te komen. Jongerenwerkers hebben de tijd en expertise om jongeren hierbij te
coachen. Bij zwaardere en meervoudige problematiek verwijzen ze door naar andere
maatschappelijke hulpverleningsorganisaties.
 Voorkomen van overlast. Door jongeren een plek te bieden hebben ze de mogelijkheid om
hun vrije tijd te besteden op een plek waar ze geen overlast veroorzaken. Hierdoor wordt de
overlast op straat verminderd.
 Maatschappelijke vaardigheden. Jongeren krijgen de kans om sociale, communicatieve- en
burgerschapsvaardigheden aan te leren. Het gaat hierbij om vaardigheden zoals luisteren,
samenwerken, respectvol gedrag en zelfstandige meningsvorming (Sonneveld en Metz,
2012). Door mee te doen bij sociale activiteiten van The Mall leren jongeren om constructief
mee te doen in de maatschappij.
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 Ontdekken en ontwikkeling van eigen interesse en talent. Door jongeren op diverse terreinen
uit te dagen proberen ze nieuwe dingen uit. Hierdoor ontstaat een breder perspectief van de
eigen kansen en mogelijkheden. Dankzij de faciliteiten en het netwerk van het
jongerencentrum krijgen jongeren de kans om hun eigen talent te ontdekken en verder te
ontwikkelen.
 Toekomstperspectief. Dankzij ontmoetingen en gesprekken met medewerkers en het
netwerk van het jongerencentrum, ontwikkelen jongeren een realistisch
toekomstperspectief. Jongeren krijgen hoop dat zij op hun manier een volwaardige plek
kunnen krijgen in de samenleving.
Tijdens de inloop beïnvloeden jongeren elkaar. Dit gebeurt zowel positief als negatief. Het is de taak
van de jongerenwerkers en vrijwilligers om de negatieve beïnvloeding te verkleinen en de positieve
beïnvloeding te vergroten. Door te werken met een team van een jongerenwerker en meerdere
vrijwilligers wordt deze beïnvloeding vergroot. Doordat er bij de inloop drie of vier medewerkers
aanwezig zijn, worden er veel gesprekken gevoerd. Daarin werken de medewerkers bewust aan
sociale veranderingsprocessen, door bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering van Miller en
Rollnick toe te passen (Bartelink, 2013).
In het jongerencentrum krijgen jongeren de kans om een positieve bijdrage leveren. Dit kunnen ze
doen door mee te helpen met koken, afwassen, schoonmaken, taalles en activiteiten organiseren. Dit
wordt beloond doordat jongeren aandacht, complimenten of een consumptie krijgen. Deze bijdrage
wordt ook beloond met een punt. Wanneer jongeren in een seizoen vijf punten hebben, mogen ze
aan het eind van het seizoen gratis mee met karten. Door het gebruik van een puntensysteem
worden jongeren uitgedaagd om zich in te zetten voor het jongerenwerk. Jongeren die geen punten
of onvoldoende punten hebben, gaan niet mee met het uitje. De beloning motiveert jongeren om
zich los te maken van de groepscultuur waarin het ‘not done’ is om ergens bij te helpen of aan mee
te doen. Jongeren stimuleren zichzelf en elkaar om dit meerdere keren te doen, zodat ze genoeg
punten hebben om de beloning in ontvangst te nemen. Hierdoor ervaren jongeren hoe het is om
mee te doen en een positieve bijdrage te leveren. Dit is een goede stap in de richting van
maatschappelijke participatie. De medewerkers werken hier met een systeem, waarin gewenst
gedrag beloond wordt. Versterken van positief gedrag moet vooral snel beloond worden zeggen
Mönch en Stikkelbroek (Mönch en Stikkelbroek, 2011). Het puntensysteem dat hierboven is
beschreven wijkt daarin af. Er wordt in een jaar toegewerkt naar een grote beloning.
Er wordt geluisterd naar de behoefte en wensen van jongeren. Er is bijvoorbeeld een enquête onder
honderd inloopbezoekers afgenomen (Dees, 2015). Op basis daarvan zijn er concrete dingen
veranderd in onder andere de inrichting, openingstijden en het activiteitenaanbod. Jongeren voelen
zich hierdoor serieus genomen. En het vertrouwen in de jongerenwerkers wordt vergroot. Dit
basisvertrouwen zorgt ervoor dat er gewerkt kan worden met het principe van mede-eigenaarschap.
Jongeren hebben inspraak en krijgen taken en verantwoordelijkheden. Met als doel dat jongeren
zorg dragen voor hun jongerencentrum en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Ook dat is
maatschappelijk participeren. Jongerenwerkers verwachten van jongeren dat ze een constructieve
bijdrage leveren aan de groepssfeer.
Door na iedere inloop een overdracht te sturen naar collega’s zijn de jongerenwerkers betrokken op
elkaar. Als ‘buitenstaander’ kunnen zij feedback geven aan hun collega. Daarnaast zijn
jongerenwerkers op de hoogte van belangrijke informatie van jongeren die op meerdere locaties
aanwezig zijn. Hierdoor hebben zij dezelfde informatie over hen. Door structureel maandelijks
overleg over jongeren, benaderen jongerenwerkers de jongeren op dezelfde manier. Ze hanteren
eenzelfde lijn. Wanneer jongeren op een bepaalde locatie geschorst zijn geldt dit ook voor de andere
locaties. Dit voorkomt dat jongeren verschillende jongerenwerkers onder elkaar uitspelen.
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The Mall heeft specifieke aandacht voor negatieve groepsdynamiek op social media. Soms worden er
accounts aangemaakt waarin veel jongeren worden gepest. Deze pagina heeft soms meer dat 1000
volgers, allemaal jongeren. Hierdoor ontstaat er een negatieve sfeer. Sommige jongeren zijn bang. Er
ontstaan ruzies en vechtpartijen op school en op straat. Ouders en professionals zijn niet of
nauwelijks op de hoogte van deze problematiek. Jongerenwerkers signalen op dit gebied en geven
signalen door aan scholen, ouders en andere betrokkenen. Met diverse projecten zoals theater,
preventielessen en een productiestudio probeert The Mall bewustwording te creëren omtrent social
media. Deze projecten zijn gericht op jongeren van 10-16 jaar en hun directe netwerk. Daarnaast
proberen ze de mediacompetentie van jongeren en ouders te vergroten en handvatten te geven om
dit op een positieve manier in te zetten (Eijgenraam e.a., 2015).
Door contact te leggen met jongeren en hun een plek te bieden winnen de jongerenwerkers het
vertrouwen van jongeren en bouwen ze vertrouwensrelaties met hen op. Hieruit ontstaan kansen en
hulpvragen. Door middel van coaching gaan ze aan de slag met individuele jongeren. Soms gebeurt
dit vanuit een bepaalde hulpvraag rondom school, werk, psychosociale problematiek, huisvesting of
schulden. En soms gebeurt dit juist omdat jongerenwerkers een kans zien om een jongere verder te
helpen groeien. Coaching vindt dus niet alleen reactief plaats (vanuit problematiek) maar ook
proactief (vanuit kansen). Bij beide trajecten staat de individuele groei van een jongere los van de
groep centraal.
De jongerenwerkers willen de eigen kracht van de jongeren versterken door verbindingen te leggen
tussen burgers of organisaties en de jongeren. Eén van de individuele werkvormen is het
Coachingsproject (Dees, 2014). Hoewel jongeren vaak wel een toekomstdroom hebben, ziet The Mall
dat ze onvoldoende zicht hebben op een realistisch toekomstperspectief. Door bijvoorbeeld
problematische gezinsomstandigheden of een beperkt netwerk is een deel van de jongeren
onvoldoende in staat om zijn toekomstperspectief vorm te geven. Daarnaast merkt The Mall
jongerenwerk en de woningcorporatie dat er in Gorinchem weinig ontmoeting is tussen hoog- en
laagopgeleiden en dat er wederzijdse vooroordelen zijn. Het risico bestaat dat hierdoor een
tweedeling in de samenleving ontstaat. Ook is het voor laagopgeleide jongeren moeilijk om toegang
te krijgen tot het netwerk van hoogopgeleiden.
Via de samenwerking tussen de lokale woningcorporatie en The Mall Jongerenwerk worden
Gorcumse jongeren in ontmoeting gebracht met geslaagde professionals. Deze professionals
fungeren als rolmodel en coachen Gorcumse jongeren om bewust aan de slag te gaan met hun
doelen en dromen. Jongeren ontwikkelen een realistisch toekomstperspectief, krijgen nieuwe
motivatie en gaan aan de slag met hun gestelde doel. Dankzij deze ontmoeting wordt het netwerk
van de jongere uitgebreid. The Mall werkt hier vanuit ‘rolmodelwerking’ (Abdallah e.a., 2016). Ook
lijkt dit voor een deel op de ‘vervangingsmethode’ (Strijen, 2009) die is beschreven in §8.2.2. Er
wordt namelijk niet gefocust op de problematiek, maar juist op de kansen. En daar wordt op ingezet.

8.8.3 Overeenkomsten en verschillen
Op het gebied van negatieve beïnvloeding van jongeren, maatschappelijke participatie en individuele
ontwikkeling zien we een aantal duidelijke overeenkomsten in de werkwijze van het jongerenwerk
van The Mall en R-Newt. Deze zullen we hieronder weergeven. Daarna zullen we benoemen waarin
ze volgens ons verschillen.
Beide organisaties:
 Werken met kwetsbare jongeren die elkaar negatief beïnvloeden. Beide organisaties
focussen zich op de groepen die voldoen aan de kenmerken van een hinderlijke- of
overlastgevende groep volgens de shortlist van Beke (2000). Dit komt overeen met de
doelgroep die RemiXx ook bereikt.
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 Zijn zich bewust dat er ook negatieve beïnvloeding plaatsvindt bij jongeren. Doordat ze
jongeren met negatief gedrag bij elkaar brengen, vindt er ook negatieve beïnvloeding plaats.
Ondanks alle positieve intenties die jongerenwerkers en vrijwilligers met de activiteit
hebben.
 Evalueren hun eigen activiteiten voortdurend. Hierdoor krijgen ze in kaart welke vorm,
activiteiten en methoden aansluiten bij hun doelstellingen. Positieve elementen worden
vergroot en negatieve elementen worden verkleind. Wanneer bepaalde werkvormen niet
goed lopen, hebben ze de moed om hiermee te stoppen.
 Zoeken actief de aansluiting bij jongeren. The Mall doet dit door behoeftegericht te werken.
R-Newt doet dit door leefwereldgericht te werken.
 Zijn laagdrempelig en toegankelijk. Dit doen ze door het uitvoeren van outreachend
straatwerk. Voor beide organisaties is dit een belangrijk onderdeel van het werk.
 Werken met goed opgeleide professionals. Jongerenwerkers moeten beschikken over een
relevante vooropleiding op minimaal MBO4 niveau. Bij The Mall gaat de voorkeur zelfs uit
naar een HBO werk- en denk niveau voor de jongerenwerkers. Ze nemen zichzelf en het werk
serieus en zijn op de hoogte van ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van jongeren,
jongerencultuur, buurtwerk en jongerenwerk.
 Werken met vrijwilligers. Hierdoor zijn er meer medewerkers op de groep, waardoor de
invloed van de medewerkers op het groepsproces wordt vergroot. Door zijn functie leert de
vrijwilliger een beroepshouding aan. De jongerenwerker heeft meer de ruimte om jongeren
persoonlijk te spreken.
 Hebben aansluiting met de hulpverlening. Het jongerenwerk staat daarmee niet op een
eiland, maar fungeert als een nulde lijn van de hulpverlening. Jongerenwerker en
hulpverleners zijn complementair aan elkaar op het gebied van informatie en ondersteuning.
 Gebruiken meerdere werkvormen, waardoor jongeren een stap kunnen zetten in hun eigen
ontwikkeling. Wanneer zich onder de jongeren een kans of behoefte voordoet om iemand
verder te laten ontwikkelen zijn hier werkvormen voor aanwezig. Die hoeven niet dan pas
bedacht te worden. Deze werkvormen zijn onderdeel van dezelfde organisatie waardoor er
intern snel kan worden gehandeld en een jongere niet lang hoeft te wachten. Het ijzer wordt
daardoor gesmeed als het heet is. Omdat deze werkvorm onderdeel is van dezelfde
organisatie wordt de jongere begeleid door dezelfde medewerkers. Hij hoeft niet naar een
andere plek met andere mensen die hij niet kent en of waarmee hij niet vertrouwd is. Bij de
R-Newt is dit bijvoorbeeld de groeibriljant. Bij The Mall is dat bijvoorbeeld het
Coachingsproject.
 Betrekken ouders van jongeren onvoldoende bij hun werk. De focus ligt op jongeren als
individu. Wanneer er naar de omgeving van jongeren wordt gekeken ligt er een nadruk op de
vriendengroep, school en de hulpverlening. Ouders worden nagenoeg niet genoemd, terwijl
zij verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Dat is een gemiste kans. Juist
wanneer er vanuit gezamenlijkheid gewerkt wordt met gezamenlijke idealen en doelen, kan
dit de impact op de jongere vergroten. Omdat het jongerenwerk zich richt op kwetsbare
jongeren is dit juist een extra argument om ouders een plek te geven in de werkwijze.
Duidelijke verschil is natuurlijk dat R-Newt gestopt is met de inloop vanwege de negatieve
groepsdynamiek. Het jongerencentrum heeft een hogere drempel. Van jongeren wordt verwacht dat
ze actief meedoen aan de activiteit of doelgericht aan het werk gaan met een taak. Voor ontspanning
en ontmoeting is minder ruimte. Ze werken nu met kleinere groepen of individuen. Er is dan ook een
grotere inzet op individuele begeleiding en individuele trajecten zoals re-integratie bij ‘de
groeibriljant’ en schoolloopbaanbegeleiding.
Bij The Mall zien we dat de inloop een belangrijk onderdeel van het werk is. Het maakt zelfs deel uit
van de basisinfrastructuur. Niet alleen op straat, maar ook in het jongerencentrum is er sprake van
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laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Ontspannen en ontmoeten is een van de doelen. En
opvallend is dat The Mall specifieke aandacht heeft voor negatieve groepsdynamiek op social media.

8.9 Conclusies
In dit hoofdstuk staat centraal hoe groepsdynamiek kan bijdragen aan de individuele ontwikkeling en
maatschappelijke participatie van jongeren. In deze conclusie geven we nog een kort overzicht van
de belangrijkste manieren uit ons onderzoek waarop groepsdynamica hieraan kan bijdragen.
Door als jongerenwerker bewust te werken met de verschillende niveaus van een groep (van
Remmerswaal), geef je de groepsleden ruimte om nieuwe ervaringen en nieuwe ontdekkingen over
zichzelf op te doen. Altruïsme, zelfinzicht, humor en existentiële factoren kunnen een sterk medium
zijn voor gedragsverandering. De voorwaarde is dat de groep methodisch en deskundig wordt
begeleid. Zowel uit het praktijkvoorbeeld van R-Newt, als uit de literatuur blijkt dat participatie van
groepsleden het hoogst is in kleinere groepen.
Methodieken als ‘unfreezing, moving & freezing’ en de ‘vervangingsmethode’ helpen om deze
gedragsveranderingen te bewerkstelligen, positief gedrag vast te houden of te vergroten en negatief
gedrag te isoleren of uit te doven. Positief gedrag kan zorgen voor nieuwe groepsnormen, waarbij er
ook vanuit de groep zelf het verlangen ontstaat om zich hieraan te conformeren. Onderdeel daarvan
is positieve peergrouppressure, wat we zo nu en dan al terug zagen komen in RemiXx tijdens onze
observaties en interviews.
In §8.7 (o.a. figuur 2) zagen we dat sociale competentie, doelgerichte activiteiten en positieve
relaties zorgen voor positieve interactie in de groep, wat zorgt voor positieve interdependentie. Dat
wil zeggen: positieve onderlinge afhankelijkheid. Hierdoor helpen individuen de groep om
gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken en de groep helpt individuen bij het bereiken van hun
persoonlijke doelen. En wanneer één jongere een positieve individuele ontwikkeling door maakt, kan
dit andere jongeren inspireren en motiveren.
Status is erg belangrijk voor jongeren uit de straatcultuur. Status kan ook heel goed positief worden
ingezet, doordat jongeren eerder bereid zijn in beweging te komen als de inspanning hen
statusverhoging geeft. Ook andere behoeften van jongeren uit de straatcultuur, zoals erbij willen
horen of ertoe doen kunnen worden ingezet om maatschappelijke participatie te vergroten.
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9. Conclusie
Deelvraag 1. Hoe duiden de medewerkers de negatieve groepsdynamiek van de jongeren uit RemiXx?
Door middel van interviews hebben we beschreven wat de betrokkenen zelf verstaan onder
negatieve groepsdynamiek. De betrokkenen duiden de negatieve groepsdynamiek vooral als
negatief, opstandig en crimineel gedrag van jongeren. Binnen- en buitenshuis zijn voor jongeren
twee verschillende werelden, zeggen ze. De vrijwilligersgroep die bestaat uit oudere jongeren zijn in
staat om jonge jongeren te corrigeren, maar geven soms zelf het verkeerde voorbeeld. Ook zien de
betrokkenen dat er in het jongerencentrum verschillende jongerengroepen zijn, waardoor er wrijving
ontstaat. Nieuwe jongeren durven volgens hen niet te blijven.
Deelvraag 2. Waarin is deze negatieve groepsdynamiek zichtbaar?
In onze observaties zagen we dat er veel verschillende groepen jongeren waren. Er ontbrak een basis
van gezamenlijkheid. Jongeren namen negatieve groepsrollen in. De groep van twaalf tot vijftien jaar
keek op naar oudere jongens en was vooral gericht op consumeren. Jongeren conformeerden zich
zowel aan negatieve als aan positieve groepsnormen. De mening, wil en zin van jongeren leek voor
jongerenwerkers een doorslaggevende factor te zijn bij het kiezen van een activiteit.
Deelvraag 3. Wat veroorzaakt de negatieve groepsdynamiek in het jongerencentrum?
Uit de theorie en interviews bleek dat jongeren in de leeftijd van tien tot zestien jaar sociaal en
emotioneel in ontwikkeling zijn en veel waarde hechten aan vriendengroepen. Allochtone jongeren
leven vaak in twee culturen en ervaren beperkte steun van ouders.
Deelvraag 4. Op welke manier kan groepsdynamica bijdragen aan individuele ontwikkeling en
maatschappelijke participatie van een jongere?
Door middel van literatuuronderzoek en interviews ontdekten we mogelijkheden om
groepsdynamica positief in te zetten. Dit kan gedaan worden door de groep deskundig te begeleiden,
kleiner te maken, sociale vaardigheden van jongeren te vergroten en door positief gedrag meer de
ruimte te geven.
Hoofdvraag: Op welke wijze kan RemiXx de negatieve groepsdynamiek* hanteren, zodat het
jongerencentrum kan werken aan maatschappelijke participatie en individuele ontwikkeling van
jongeren uit de wijk Malburgen?
Op basis van de informatie die we hebben verkregen in de bovenstaande deelvragen adviseren we
het jongerencentrum om aan te sluiten bij de cultuur en de behoeften van jongeren. Door integraal
te werken, andere zaken belangrijk te maken en te investeren in persoonlijke groei ontwikkel je het
jongerenwerk, zonder de laagdrempeligheid uit het oog te verliezen.
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10. Aanbevelingen aan RemiXx op grond van de onderzoeksresultaten
Voortvloeiend uit de vier deelvragen geven we jongerencentrum RemiXx vijf aanbevelingen:
Aanbeveling 1: Sluit aan bij de cultuur van jongeren.
Aanbeveling 2: Ontwikkel het jongerenwerk behoeftegericht met behoud van de laagdrempeligheid.
Aanbeveling 3: Werk met een integrale aanpak.
Aanbeveling 4: Investeer in een cultuur waarin je andere zaken belangrijk maakt.
Aanbeveling 5: Richt je op de groei van individuele jongeren.
Hieronder worden de aanbevelingen toegelicht. Daarna worden er een aantal adviezen gegeven, die
kunnen helpen om met de aanbeveling aan de slag te gaan.

10.1 Aanbeveling 1: Sluit aan bij de cultuur van jongeren
In deelvraag 3 zagen we hoe groot de invloed is van de cultuur waar jongeren uit komen. Het vormt
hun geweten, beïnvloedt hun emoties en bepaalt hun gedrag. Je hoeft je als jongerenwerker niet te
laten leiden door hun cultuur, maar je moet je er wel bewust van zijn. Hun achtergrond is
onlosmakelijk met hen verbonden. Verdiep je daarom in hun cultuur. Je hoeft niet overal begrip voor
te hebben, maar het helpt je wel om hun leefwereld te begrijpen en hierbij aan te sluiten.

Advies: Breng duidelijkheid en structuur.
Aan de muur van RemiXx hangen regels die gelden in het jongerencentrum. Hierdoor weten jongeren
wat ze wel en niet mogen doen. Dit geeft hen duidelijkheid. Jongeren met een straatcultuurhouding
hebben meer contact en meer duidelijkheid nodig. Het is belangrijk om te werken aan een
vertrouwensband en vanuit dit contact jongeren aan te spreken op hun gedrag. Door de
vertrouwensband zullen ze zich minder als persoon afgewezen voelen en eerder luisteren naar wat je
zegt. Dit neemt niet weg dat sommige jongeren met een straatcultuurhouding je alsnog het gevoel
willen geven dat je hen volledig afwijst wanneer je hen aanspreekt op hun negatieve gedrag. Het is
onderdeel van hun onderhandelingsstrategie. Ga niet in op hun beschuldigingen. Maak duidelijk wat
je van hen verwacht. Streng zijn mag hierin. En blijf tegelijkertijd toegankelijk. Heet ze de volgende
inloop weer van harte welkom. Laat soepelheid naar jongeren niet voortkomen uit slapte, omdat ze
jou overreden. Laat het voortkomen uit jouw zorg voor hen en behoudt de regie.

Advies: Help jongeren twee werelden te integreren
Allochtone jongeren groeien op in twee culturen. We zagen in deelvraag 3 dat elke cultuur zijn eigen
waardensysteem heeft. Deze normen en waarden kunnen met elkaar botsen. Voor een jongere kan
dit veel verwarring en onduidelijkheid geven. Het risico ontstaat dat allochtone jongeren in een
moreel vacuüm terechtkomen. De kans bestaat dat ze één van beide culturen afstoten, zodat ze
meer duidelijkheid krijgen. Maar wanneer ze zich afsluiten voor de Nederlandse samenleving kunnen
ze moeilijk participeren. En wanneer ze de cultuur van hun ouders proberen af te stoten, komen ze
alleen te staan.
De jongerenwerker kan jongeren helpen om beide culturen te integreren. Zo kan hij zelf positieve
elementen uit de cultuur van de jongere omarmen en inzetten. Wanneer een westerse
jongerenwerker respect uitspreekt voor hun cultuur waarin ze bijvoorbeeld sterker zorg dragen voor
elkaar, werkt dit als her-etikettering. Jongeren ontdekken dat hun eigen cultuur positieve elementen
heeft die een Nederlander ook waardeert. Dit geeft een jongere het gevoel van acceptatie en
waardering. En dit vergroot het idee dat beide culturen verenigbaar met elkaar zijn.
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10.2 Aanbeveling 2: Ontwikkel het jongerenwerk behoeftegericht met
behoud van de laagdrempeligheid
Wanneer jongerenwerkers jarenlang dezelfde activiteiten aanbieden, klopt er iets niet.
Jongerengroepen zijn dynamisch en ontwikkelen zich. Ook de maatschappij is continu in beweging.
Om relevant te blijven voor eenzelfde groep is het van essentieel belang om het jongerenwerk
behoeftegericht mee te laten ontwikkelen met de maatschappij en de jongeren. Hierdoor worden
nieuwe kansen benut en worden jongeren steeds opnieuw uitgedaagd om stappen in de goede
richting te zetten. Blijf tegelijkertijd heel laagdrempelig werken. Een inloopactiviteit voor alle
jongeren uit de buurt en straathoekwerk zorgt ervoor dat je de binding behoudt met jongeren die
afglijden en oog hebt voor nieuwe jongeren.

Advies: Beweeg mee met de groep
Jongerengroepen kunnen zich zowel positief als negatief ontwikkelen. Het is de uitdaging voor de
jongerenwerker om de groepen positief te stimuleren. Breng de groep in beweging door aan te
sluiten op het niveau van de groep. We zagen bij deelvraag 4 dat positief alternatief gedrag helpt om
te stoppen met slechte gewoontes. Ga hiermee aan de slag! Wanneer groepen positief veranderen is
het belangrijk om dit positieve gedrag te borgen, zodat dit niet een eenmalige actie is. Wanneer de
groep zich negatief ontwikkelt is het de uitdaging voor de jongerenwerker om desondanks contact te
houden met deze groep. Wellicht ontstaat er na een tijdje mogelijkheden om deze jongeren op hun
niveau uit te dagen en na de eerdere terugval weer een stap vooruit te laten zetten. Werk vanuit
idealisme en ga slim om met positieve stappen. Houd tegelijkertijd oog voor de negatieve kanten van
de realiteit. Beweeg daarom ook mee wanneer groepen zich negatief ontwikkelen.

Advies: Een hogere drempel werkt drempelverlagend
Wanneer alle jongeren altijd welkom zijn bij elke activiteit, ontstaat er meestal een dominante groep.
Deze bestaat vaak uit risicojongeren. Hierdoor wordt de drempel voor andere (groepen) jongeren
verhoogd. Als jongerenwerker ga jij over de regels en het beleid van het jongerencentrum. Door
voorwaarden te stellen kun je direct invloed uitoefenen op de groepsgrootte, leeftijd, afspraken en
de doelstelling van de activiteit. Ga na welke randvoorwaarden voor jou als jongerenwerker nodig
zijn om goed aan je doelstellingen te kunnen werken. Richt je jongerenwerk in op deze
randvoorwaarden. Dit kun je doen door leeftijdsgrenzen te hanteren, een pasjessysteem in te voeren
en jongeren passend te schorsen bij het overtreden van regels.
Heb het lef om ook doelgerichte activiteiten te organiseren waarbij niet iedereen zomaar welkom is.
Het is daarbij van belang om duidelijk aan de groep te communiceren wat de voorwaarden zijn om
mee te doen en dat je niet langs kunt komen om gewoon te chillen. De kans is groot dat er
verschillende jongeren uit de groep niet komen, omdat er iets van hen verwacht wordt en ze niet
alleen maar kunnen hangen. Het kan zijn dat er jongeren uit dezelfde groep juist wel langskomen,
omdat ze op basis van hun persoonlijke interesse mee willen doen met de activiteit. Hierdoor
verandert de groepssamenstelling en verminder je de dominante positie van de bestaande groep. Dit
kan vervolgens weer ruimte aan andere of nieuwe jongeren geven om ook mee te doen. Ook heeft
dit impact op de cultuur en hiërarchie in de groep. Dit kun je weer gebruiken in het
veranderingsproces om nieuwe dingen belangrijk te maken die in lijn liggen met je doelstelling om
jongeren persoonlijk te laten groeien en maatschappelijk te laten participeren. Zorg er altijd voor dat
je ook het contact behoudt met de jongeren die niet bij de activiteit zijn. Dit kun je doen door middel
van straatwerk.

Advies: Investeer in de ontwikkeling van de jongerenwerker
De jongerenwerker is de regisseur. Voldoende vaardigheden, kennis en motivatie is van essentieel
belang om op een langdurige wijze strategische invloed op de groep uit te oefenen.
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Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in het jongerenwerk. Iedere
jongerenwerker geeft het werk vorm op zijn eigen manier. Wanneer je alleen maar bezig bent met je
eigen werk kan het zijn dat je nieuwe kansen mist, doordat je vasthoudt aan je eigen werkwijze. Laat
je inspireren door initiatieven van andere jongerenwerkers. Zij kunnen je helpen om met andere
ogen te kijken naar dezelfde problematiek. Dit geeft je een nieuwe invalshoek en kan je helpen om
het jongerenwerk te verbeteren.

10.3 Aanbeveling 3: Werk met een integrale aanpak
Wees je ervan bewust dat elk terrein van iemands leven invloed heeft op andere terreinen. Ze zijn
met elkaar verbonden. Het is daarom van belang om verbindingen te leggen tussen de
levensgebieden van jongeren zoals school, thuis, hulpverlening, moskee, straat en social media.

Advies: Werk samen met maatschappelijke- en hulpverleningsorganisaties
In deelvraag 4 zagen we dat de twee vergelijkbare jongerencentra aansluiting hebben bij de reguliere
hulpverlening. We raden jongerenwerkers aan om actief de aansluiting te zoeken met
maatschappelijke- en hulpverleningsorganisaties. Door met hen samen te werken voorkom je dat je
op een eiland komt te staan.
Jongerenwerkers signaleren en verbinden. Vraag regelmatig wat je voor partners in de zorg kunt
betekenen. Werk vanuit een gezamenlijk belang en maak vanuit je expertise duidelijke afspraken
rondom de verantwoordelijkheden. Doe dit niet buiten de jongere om: als hij van niks weet voelt hij
zich eerder verraden. Maar als de jongere weet dat je zijn levensgebieden zoals thuis, het
jongerencentrum en de school actief verbindt, zal hij zich in de verschillende levensgebieden ook
congruenter kunnen gaan gedragen. Jongeren kunnen hierdoor meer steun en betrokkenheid
ervaren op hun leven.

Advies: Leg contact met ouders
Als de jongerenwerker zich verbindt met de andere levensgebieden van een jongere, zal de kostenbatenanalyse eerder negatief uitslaan. Als de ouders een overtreding op straat ook te weten komen
worden de kosten te hoog en zal de jongere minder snel een grens overschrijden. Alleen al omdat hij
niet in conflict wil komen met zijn ouders. Grijp positieve gelegenheden -zoals verjaardagen,
diploma’s of een prestatie- aan om een huisbezoek af te leggen. Dit maakt ouders trots. Wanneer er
later een negatieve aanleiding is om op bezoek te gaan, is de kans groter om fatsoenlijk met elkaar in
gesprek te komen. En wanneer ouders opvoedingsvragen hebben kunnen ze deze aan de
jongerenwerker stellen. Hij kan hen hierin ondersteunen of doorverwijzen.
Zoals we in deelvraag 3 zagen is er voor kinderen weinig reden om grensoverschrijdend gedrag te
staken, zolang hun ouders hierover niet of slecht geïnformeerd zijn. Wanneer ouders hun
opvoedingstaak goed uitoefenen is het waardevol dat ze op de hoogte zijn hoe hun kind zich
gedraagt in het jongerencentrum en op straat. Hierin ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de
ouders zelf. Als deze verbinding met ouders er is dan zullen hun kinderen zich niet alleen schamen
tegenover de jongerenwerker, maar ook naar hun ouders toe. Deze schaamte naar hun ouders
maakt de drempel tot asociaal gedrag veel hoger. Ook bij de twee vergelijkbare jongerencentra
merken we dat dit echt een aandachtspunt is. Allen erkennen het belang van contact met ouders,
maar er wordt te weinig mee gedaan.

Advies: Wees actief op social media
De afgelopen jaren is social media sterk in opkomst. Dit heeft een grote plaats gekregen in het leven
van veel jongeren. Conflicten kunnen ontstaan of doorgaan op social media. Het is goed om als
jongerenwerker op de hoogte te zijn van wat zich hierop afspeelt. Hier kunnen problemen
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gesignaleerd worden. Op deze signalen kan worden geïntervenieerd en ze kunnen worden
doorgegeven aan ouders, politie en scholen.

10.4 Aanbeveling 4: Investeer in een cultuur waarin je andere zaken
belangrijk maakt
In deelvraag 3 zagen we dat jongeren actief zijn en beïnvloed worden op verschillende
levensgebieden. De invloed van de jongerenwerker is het grootst in het jongerencentrum zelf, omdat
hij hier het gezag over heeft. Hij bepaalt de regels, het beleid en het activiteitenaanbod. Juist in het
jongerencentrum heeft de jongerenwerker de kans om positieve invloed uit te oefenen op de groep.
In deelvraag 4 hebben we geconcludeerd dat medewerkers van RemiXx gebruik maken van positieve
peergrouppressure. Dit is een goede basis. Deze inzet voor positieve cultuurverandering kan worden
versterkt met behulp van de onderstaande adviezen.

Advies: Neem de jongeren mee in het proces
Het is van belang om naar jongeren te luisteren. Neem alle jongeren serieus in hun mening over
activiteiten en het jongerencentrum. Dit versterkt het gevoel van mede-eigenaarschap. Jongeren
voelen zich hierdoor meer onderdeel van de groep en meer onderdeel van het jongerencentrum.
Wanneer je veranderingen aanbrengt voelen jongeren zich ook onderdeel van de verandering, omdat
het hun jongerencentrum is. Een jongerenwerker kan dit nog meer versterken door inclusieve taal te
gebruiken, zoals ‘wij’, ‘ons’ en ‘samen’. Deze gevoelens van verbondenheid verkleinen de kans op
grensoverschrijdend gedrag. Ook zagen we in deelvraag 4 dat jongeren zich conformeren aan de
positieve groepsnormen wanneer ze onderdeel uitmaken van een groep. Het is dus belangrijk dat ze
merken dat ze onderdeel zijn van de groep.
Tijdens de observaties zagen we dat jongeren in RemiXx al sterk meededen in besluitvorming.
Jongeren hadden veel invloed op besluiten en op welke activiteiten er werden georganiseerd. Hierin
leek de groep vooral gericht op zichzelf en consumeren, zoals we concludeerden in deelvraag 2.
Vanuit deelvraag 3 begrijpen we dat jongeren inderdaad vooral gedreven kunnen zijn door
eigenbelang, en daarvoor zelfs de jongerenwerker kunnen gebruiken. Het is dus van belang dat je wel
de regie houdt, als jongeren proberen hun zin door te drijven. Wanneer je als jongerenwerker sterk
je doelen voor ogen houdt (zoals maatschappelijk participatie en individuele ontwikkeling) weet je
welke ideeën van jongeren hier juist wel of niet bij aansluiten. Activiteiten worden hierdoor een
middel om je doel te bereiken. Jongeren krijgen inspraak, maar de jongerenwerker behoudt de regie.

Advies: Geef jongeren bij binnenkomst een hand en heet hen welkom
De binnenkomst van een jongeren in het jongerencentrum is een goede mogelijkheid tot het leggen
van positief contact. Door hen een hand te geven en welkom te heten voelen jongeren zich gezien en
gekend. Jongeren zijn hierdoor niet meer anoniem aanwezig. En de jongerenwerker laat proactief
merken dat hij de leiding heeft over het centrum en dat de jongeren bij hem te gast zijn. Door een
hand te geven tonen jongeren respect. Wanneer er later sprake is van grensoverschrijdend gedrag in
het centrum kan hij vanuit het positief gelegde contact de jongere aanspreken.

Advies: Bied goede voorbeelden een podium en geef hen status
Jongeren zijn gevoelig voor status en zijn bereid hiervoor in beweging te komen, zo blijkt uit een
conclusie uit deelvraag 4. Deze gevoeligheid voor status kun je positief inzetten. Status op zich is niet
verkeerd en is iets wat hoort bij elke jongere, liet deelvraag 3 al zien.
Een podium voor de positieve voorbeelden uit de eigen groep, kan ook de cultuur in de groep en het
imago van de groep veranderen. Dit draagt bij aan positieve beeldvorming rondom jongeren in de
wijk. En andere jongeren kunnen leren van een positief voorbeeld en zich hieraan optrekken. Dit kan
bijdragen aan een opwaartse spiraal. Jongeren zijn trots op hun initiatief. Andere wijkbewoners zien
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dit en hebben de kans om hen positief te bejegenen. Door deze veranderende omgang wordt de kans
op terugval verkleind en de motivatie om een nieuw succes te boeken vergroot.
Het positieve gedrag wordt beloond met aandacht en respect. De status op basis van negatief gedrag
wordt verkleind. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

Advies: Investeer in positieve invloed op de leider, of verminder zijn macht
In onze observaties in deelvraag 2 zagen we dat jongeren hun leiderschap vaak vorm geven door te
bepalen wat er gaat gebeuren. Ook zagen we dat jongere jongens opkijken naar de oudere jongeren,
ook als zij een verkeerd voorbeeld geven.
Het loont om meer tijd te investeren in de leiders van de groep dan de volgers. Wanneer een leider
zich positief ontwikkelt zal (een deel van) de groep geprikkeld worden en meegaan in deze
ontwikkeling. De voorwaarde is wel dat de verandering voor hen haalbaar is en dat het hen iets
oplevert.
De leider positief beïnvloeden kan veel energie kosten en kan lang duren. Neem hier daarom
meerdere maanden de tijd voor. Lukt het na een jaar niet om je invloed op de leider dusdanig te
vergroten dat je hem positief kunt beïnvloeden? Ga dan over op een andere strategie en verminder
zijn macht. Dit kun je doen door nieuwe leiders in het zadel te helpen, door de groep te verkleinen,
door de groep te splitsen of door andere groepen aantrekkelijker te maken, zodat groepsleden
overlopen naar een minder negatieve- of zelfs positieve groep.

Advies: Ontdek positieve elementen waarover de groep en individuele jongeren
beschikken. Richt je hierop en breid dit uit.
Jongeren in de leeftijdscategorie 10-16 jaar zijn extra gevoelig voor groepsdruk, zagen we in
deelvraag 3. Ook dit kunnen we positief inzetten. Het is een valkuil om alleen maar bezig te zijn met
de problemen en negatieve elementen van de groep. Iemand aandacht geven is een vorm van
beloning. Beloon niet steeds negatief gedrag met aandacht, maar richt je op positief gedrag en
besteed daar aandacht aan. Wanneer groepsleden voor elkaar zorgen bijvoorbeeld. De methodische
en deskundige begeleiding van de jongerenwerker is heel belangrijk om positieve groepsontwikkeling
te bewerkstelligen. Ontdek manieren om positief veranderend gedrag vast te houden. Bijvoorbeeld
door je activiteitenaanbod hierop in te richten.

10.5 Aanbeveling 5: Richt je op de groei van individuele jongeren.
Focus je niet alleen op de groep als geheel. Groepen bestaan altijd uit individuen. Doordat je je richt
op de groeikansen van een individuele jongere gaat hij meer in zichzelf investeren. Hierdoor ontdekt
hij wellicht de mogelijkheid om meer op zichzelf te leunen en minder op de groep. Structureer je
werk op een manier zodat je ruim de tijd hebt om jongeren individueel te spreken en te begeleiden.
En creëer werkvormen die hierbij passen. Stel met de jongere een doel op en werk hieraan. Zorg dat
je voldoende tijd hebt voor de jongeren die je coacht. Kies liever een beperkt aantal jongeren dan
een te grote groep. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Na het behalen van het doel of na een bepaalde
periode kun je de coaching verminderen, overdragen of afsluiten. Hierdoor ontstaat ruimte om een
nieuwe jongere te coachen.
Uit deelvraag 3 bleek dat randgroepjongeren vaak hele normale dingen willen in het leven, maar dat
deze vaak onbereikbaar voor hen lijken te zijn. Ook zagen we dat een grotere binding beschermend
werkt. Wanneer je jongeren helpt met hun toekomst, vergroot je hun binding met de maatschappij.
Als ze bijvoorbeeld een opleiding volgen of een baan hebben gaan ze zich netter gedragen. Want ze
willen er graag bij horen. Wanneer ze er bij horen hebben ze opeens iets te verliezen.
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Laat je groepsactiviteit niet los. Dat is de basis waar vanuit het individuele contact kan ontstaan.
Maar het is een gemiste kans wanneer het alleen bij groepsactiviteiten blijft. Richt je dus ook op de
groei van individuele jongeren.

Advies: Werk met taakgroepen van maximaal vier jongeren uit verschillende
jongerengroepen, die doelgerichte activiteiten organiseren, passend bij hun interesse
Wanneer je werkt met groepen van maximaal vier jongeren is de participatie van elke jongere hoog,
zo bleek in deelvraag 4. Door de groep uit maximaal vier jongeren te laten bestaan, kan niemand zich
verschuilen en wordt ieder groepslid geactiveerd. Als je jongeren uit verschillende groepen één
taakgroep laat vormen, leren ze om samen te werken met mensen buiten hun eigen groep. Door
afspraken met elkaar te maken leren de groepsleden een (basis)beroepshouding aan die hen
voorbereidt op hun latere werkomgeving.

Advies: Breng een jongere in contact met nieuwe mensen
Er is voor jongeren meer in de wereld dan de groep alleen. In de conclusies van deelvraag 3 zagen we
dat hoe dieper jongeren in één groep zitten, hoe groter de kans is op grensoverschrijdend gedrag. De
differentiële associatietheorie noemt daarbij ook de afscherming van anti-criminele
gedragspatronen. Ook noemt deelvraag 3 dat jongeren niet zelfstandig de wijk uit gaan, wat hun
leefwereld klein maakt. Andersdenkenden ontmoeten ze nauwelijks.
Het lijkt ons daarom goed dat jongeren meer in aanraking komen met mensen uit verschillende
sociale klassen en culturele achtergronden. Dit maakt hen sterker. Ze leren andere waarden
begrijpen, en maken zich nieuwe omgangsvormen eigen. Door deze bredere blik ontstaan er nieuwe
kansen voor de jongere. Ook is het mogelijk dat groepsnormen en waarden minder belangrijk
worden, omdat de jongere alternatieven kent. Het relativeert het belang van de groep.
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11. Interpretatie en discussie
11.1 Interpretatie van de aanbevelingen voor RemiXx
De aanbevelingen kunnen jongerencentrum RemiXx helpen om hun jongerenwerk met de juiste
focus vorm te geven met het oog op de hoofdvraag. We verwachten dat een groot deel van de
aanbevelingen relevant en toepasbaar is voor jongerenwerkers en professionals die op andere
locaties in Arnhem werken en zelfs voor professionals die vanuit andere steden en taken werken met
doelgroepen die vergelijkbare kenmerken hebben. Doordat onze adviezen hoofdlijnen zijn, is niet
alles tot op de vierkante centimeter vastgelegd. Er is ruimte voor de creativiteit van professionele
jongerenwerkers die de eigen doelgroep als geen ander kent. Voor een goede toepassing vraagt het
wel van de organisatie en de jongerenwerkers om een gezamenlijk veranderingsproces te doorlopen,
waarin de aanbevelingen worden vertaald naar hun eigen praktijk. Dit vraagt het inzicht om het
goede in het jongerenwerk te behouden, maar ook de moed om delen van het werk anders vorm te
gaan geven.

11.2 Discussie en evaluatie
We zijn ruim vier jaar bezig geweest met het onderzoek. Met soms lange pauzes ertussenin, maar
ook langdurig hard werken om erdoorheen te komen. We hebben teveel geworsteld met de
vormgeving en methodische keuzes van ons onderzoek. Denk aan bijvoorbeeld het proces van
labelen en de focus van onze literatuurstudie. Ook stelden we hoge eisen aan ons werk. Door deze
worstelingen was het moeilijker voor ons om er een goede samenhang in aan te brengen. Nu het
afstudeerproduct af is zijn we heel tevreden over de samenhang die de deelvragen, conclusies en
aanbevelingen hebben gekregen. De resultaten zijn niet meer toepasbaar in de context die we
onderzocht hebben, omdat jongerencentrum RemiXx gesloten is. Dat is heel jammer. De
aanbevelingen zijn wel breder toepasbaar. Rijnstad heeft ook andere jongerencentra waarvoor de
resultaten van het onderzoek bruikbaar zijn. Ook andere jongerenwerkers die werken in een
vergelijkbare context, kunnen er zeker hun voordeel mee doen.
Ook zijn er in de tussenliggende tijd weer allerlei nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen gekomen.
Dit hebben we proberen te ondervangen met een korte beschrijving van de tussentijdse
maatschappelijke ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden tussen het begin en het einde van het
onderzoek. Tegelijk is het mooi om te zien dat er nog veel overeind staat of zelfs nog beter aansluit
bij trends. De doelstelling van individuele ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren
sluit volgens ons goed aan bij de huidige trend waarin van burgers gevraagd wordt een eigen bijdrage
te leveren aan de participatiesamenleving.
Methodisch gezien was het interviewen van één vrijwilliger erg weinig. We werden ook beperkt door
de randvoorwaarden van het onderzoek. In de beginfase van ons onderzoek hadden we in
samenspraak met onze afstudeerbegeleider daarom al besloten dat het voor ons niet mogelijk was
om meer interviews af te nemen. Omar is wel representatief en heeft kennis van zaken, volgens de
opdrachtgever. Wat dat betreft heeft hij ons wel aan goede informatie geholpen over de
groepsdynamiek, maar vanuit methodisch oogpunt is dit eigenlijk te smal. We hebben geprobeerd
dat risico te verkleinen door ook de uitspraken van de vrijwilligers tijdens de observaties mee te
nemen, en de uitspraken van Omar te toetsen bij de jongerenwerkers. Deze bredere datatriangulatie vergroot de betrouwbaarheid van zijn uitspraken.

Productevaluatie
De doelstellingen van dit onderzoek waren onder meer inzicht vergroten in het groepsgedrag, advies
geven over methodisch werken, inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden van de medewerkers
en het versterken van de eigen kracht van RemiXx. Door de groepsdynamiek vanuit verschillende
posities te onderzoeken hebben we goed onderbouwde adviezen kunnen geven die aansluiten bij de
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kracht van RemiXx. Hierdoor zijn de doelstellingen sterk geïntegreerd in onze aanbevelingen.
We hebben helaas geen bijdrage meer kunnen leveren aan de versterking van de positie van RemiXx
ten aanzien van de bezuinigingen, wat ook één van onze doelstellingen was. Dit risico van sluiting
was ook opgenomen in onze risicoanalyse in het plan van aanpak. Behalve de tijdsduur van ons
onderzoek, hebben wij hier weinig invloed op gehad. De sluiting van RemiXx heeft geen directe
gevolgen voor ons afstudeeronderzoek gehad, maar is voor de uitwerking in de praktijk erg spijtig. Bij
de discussie hierboven noemden we al dat de aanbevelingen breder toepasbaar zijn, waardoor ons
onderzoek nog steeds relevant is en een inhoudelijke bijdrage levert aan het beroep als geheel.
Een risico welke niet was opgenomen in onze risicoanalyse was dat we weinig kennis hadden van de
methodische kant van onderzoeken. Hierin hebben we veel zelf moeten uitzoeken, en soms in
gedwaald, wat ons veel tijd heeft gekost. Uiteindelijk ligt er wel een degelijk, methodisch fundament
onder dit onderzoeksverslag. En hebben wij zo dit onderzoek met trots kunnen afronden. Wij hebben
er heel veel van geleerd.

Procesevaluatie
Het onderzoek heeft veel langer geduurd dan andere afstudeeronderzoeken. Dat doet wat met de
communicatie tussen school, studenten en de opdrachtgever. Het is irreëel om dezelfde frequentie
van contactmomenten te verwachten als bij een onderzoek van een half jaar. We hebben in totaal
meer begeleidingsgesprekken gehad, maar met lange tussenpozen. De samenwerking tussen de drie
partijen bleef over het algemeen goed. Al is het natuurlijk voor iedereen teleurstellend dat het
onderzoek zo lang duurde.
Dit kwam voornamelijk doordat we de focus in ons onderzoek verloren. Zo hebben we een uitgebreid
onderzoek gedaan naar hoe de etnische socialisatie invloed heeft op deze jongeren, maar hebben we
dit toch uit het onderzoekproduct gehaald vanwege de omvang van ons onderzoek en de focus.
Het was ook een roerige tijd bij RemiXx. Niet alleen onder de jongeren was er wrijving, maar ook bij
sommige medewerkers onderling, door de druk van dreigende bezuinigingen. Dit hoor je door in de
interviews. En alle indrukken die dan op je af komen, als onderzoeker, moet je goed filteren. Want de
vraag is of je die complexiteit ook mee moet nemen. Zo zaten er tussen de fragmenten opeens een
paar labels over wrijving tussen medewerkers in plaats van wrijving tussen jongeren. De deelvragen
gaven hernieuwde afbakening en hebben ons geholpen bij de focus van het onderzoek te blijven.
Dat Nick zelf al 8 jaar werkt als jongerenwerker hebben we in de risicoanalyse (plan van aanpak)
verwoord als een kracht, maar ook als een zwakte. Hierdoor hebben we bewust extra veel aandacht
gegeven aan de objectiviteit en subjectiviteit binnen ons onderzoek. De objectiviteit hebben we op
vele manieren getracht te waarborgen, onder andere door peer-debriefing en uitwerking van onze
observatienotities in vier delen waarbij gebeurtenissen, kennis en meningen van elkaar gescheiden
werden. Ook hebben we bewust gekozen voor de rol van participerende observant, waarbij we ons
zo passief mogelijk gedroegen om de bestaande situatie zo min mogelijk te verstoren. Door als
stagiaire deel uit te maken van de groep konden we goed observeren, maar keken de jongeren niet
op of om als wij aan de kant zaten te kijken. Zo hebben we zijn kennis goed methodisch ingezet
binnen dit onderzoek, waarbij betrouwbaarheid voorop stond.
Verder vulden we elkaar goed aan, als onderzoekers. Het was Marjolein haar taak was om ook ‘outof-the-box’ te denken. Doordat zij geen achtergrond heeft in het werk, is dit voor haar makkelijker.
Marjolein kan goed verhalend schrijven en theorie en praktijk verbinden. Nick werkt doelgerichter.
Nick hielp Marjolein de focus te behouden, en stimuleerde haar stukken bondiger te schrijven.
Marjolein prikkelde Nick tot verbinding en verdieping in de theorie, en hielp hem op weg door een
goed labelsysteem.
We hebben in de vier jaar van ons onderzoek te maken gehad met verschillende beoordelingscriteria.
Onderdelen van ons onderzoek hebben we meerdere malen vernieuwd om zo goed mogelijk aan te
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sluiten bij de criteria van dat jaar. We hopen dat dit product nu voldoende aansluit bij de huidige
criteria. En zo ook de tand des tijds heeft doorstaan.

11.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Wanneer jongerenwerkers of hulpverleners willen weten of bepaalde theorieën van toepassing zijn
op de doelgroep waarmee ze werken, dan is het belangrijk dat er voldoende en op diverse manieren
praktijkgegevens van de doelgroep verzameld wordt. Bijvoorbeeld door meer interviews met oud
jongeren af te nemen. Het is de kunst om bij kwetsbare randgroepjongeren van tien tot zestien jaar
informatie te verzamelen op een manier die leeftijdsadequaat is. Een enquête zou hier mogelijk een
goede optie voor zijn.
We zijn een aantal praktijkvoorbeelden tegengekomen waarin jongeren beloond worden. Daardoor
lijken jongeren meer gemotiveerd te worden om zich positief te gedragen. Voorbeelden van straffen
zijn we minder tegengekomen. Het is voor ons onduidelijk wat het effect is van straffen en belonen
wanneer je als doel hebt om de negatieve groepsdynamiek te doorbreken. Het kan interessant zijn
om hier verder onderzoek naar te doen.
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13. Bijlagen
Bijlage A
Bijlage B
Bijlage C
Bijlage D
Bijlage E
Bijlage F
Bijlage G
Bijlage H

Verklarende woordenlijst
Trefwoorden literatuurstudie
Documentatiesysteem literatuur
Topiclijsten
Overzicht labelsysteem
Observatie Indicatoren
Overzicht resultaten observaties
Fasering onderzoek

De volgende bijlagen zijn te vinden in het bronnenboek, welke de Christelijke Hogeschool
Ede en opdrachtgever Anne Salomé ontvangen hebben.
Bijlage I
Bijlage J
Bijlage K
Bijlage L
Bijlage M
Bijlage N
Bijlage O
Bijlage P
Bijlage Q
Bijlage R
Bijlage S
Bijlage T
Bijlage U
Bijlage V
Bijlage W

Observatienotities
Overzichtslijst observaties
Transcriptie Omar
Open coderen Omar
Transcriptie Ismail
Open coderen Ismail
Transcriptie Mustafa
Open coderen Mustafa
Transcriptie Marc Damen
Open coderen Marc Damen
Axiaal coderen
Samenvatting labels deelvraag 2
Uitgebreide deelvraag 3
Samenvatting gespreksverslagen
Verslag stagiaire Marlou
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Bijlage A. Verklarende woordenlijst
Ambivalent
Coachingsproject
Conformiteit

Contextuele factoren

Differentiatie
Distale factoren
Etniciteit

Groeibriljant
Groepsdynamiek

Groepsnorm

Groepswerk

Individuele ontwikkeling
Inloop

Integraal werken

Interactiepatroon
Jongerencentrum
Jongerenwerk
Leefwereldgericht
Locus of control

Tegenstrijdig. Als je tegenstrijdige gevoelens hebt, niet weet
wat je moet kiezen.
Mensen uit het bedrijfsleven coachen jongeren, opgezet door
The Mall Gorinchem.
Gedragsveranderingen die het gevolg zijn van groepsinvloeden.
Toegeven aan de groepsdruk zonder dat hier expliciet om
gevraagd wordt.
De kwaliteit van de overige relaties in het gezin (zoals
partnerrelatie) en het functioneren van het gezin als geheel.
(Dekovic, 2001)
Verscheidenheid.
Kenmerken van de ouders en de mate waarin zij zichzelf
competent achten om kinderen op te voeden. (Dekovic, 2001)
Een etniciteit is een sociaal-culturele identiteit, die een
bepaalde groep mensen of een aantal bevolkingsgroepen
verbindt. (Wikipedia)
Re-integratieproject voor jongeren en jongvolwassenen,
opgezet door R-NEWT.
Groepsdynamiek omvat de bepalende factoren van het
interactiegedrag van personen als leden van een groep en van
groepen als dusdanig. (Federatie sociaal cultureel werk, z.d.)
Groepsnormen zijn impliciete regels in een groep. Normen
schrijven voor wat voor houding en gedrag wordt verwacht van
de groepsleden. (www.groepsdynamiek.nl)
Groepswerk is een methodiek voor het bevorderen van sociale
veranderingsprocessen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het
bewust en doelgericht aansturen van groepsfenomenen, vooral
op het vlak van de relatie tussen de werker en de relaties
tussen de groepsleden. (Remmerswaal, 2009)
De persoonlijke ontwikkeling van een jongeren: sociaalemotionele, cognitieve en gewetensontwikkeling.
Het openstellen van een accommodatie waar jongeren onder
leiding van professionals ontspannen en elkaar ontmoeten.
Professionals bouwen een vertrouwensrelatie op met deze
jongeren en stimuleren hun individuele ontwikkeling en
maatschappelijke participatie.
Problemen en hulpvragen in hun samenhang benaderen. Vanuit
verschillende expertise een gezamenlijke aanpak maken.
(Movisie, 2015)
Ingesleten, zich herhalende manieren van communiceren met
elkaar.
Accommodatie voor welzijnswerk t.b.v. jongeren.
Welzijnswerk t.b.v. jongeren. (Van Dale)
Jongeren tegemoet komen in hun interesses en hun talent.
(Groeningen, V., Berkel, F. en Jong, L. 2012)
De mate waarin iemand de oorzaken van wat haar overkomt bij
zichzelf of juist buiten zichzelf. (Wikipedia)
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Maatschappelijke participatie

Machtsafstand
Medewerkers

Morele ontwikkeling
Observatie indicatoren

Observatielijst
Peergroup

Peergrouppressure
Professionals
Proximale factoren
RemiXx
Rijnstad
Stagiaires
Status
Vrijwilligers
Waardesysteem

Meedoen in de samenleving, zowel arbeidsparticipatie (werk,
dagbesteding of vrijwillige inzet) als maatschappelijk
participatie (ondernemen van activiteiten buiten eigen huis en
sociale kring). (Movisie, 2009)
Dimensie van Hofstede (2011): zegt iets over hoe mensen
omgaan met ongelijkheid.
Hiermee bedoelen we in dit onderzoek de jongerenwerkers,
stagiaires en vrijwilligers samen. Zij hebben de leiding in de
inloop.
De ontwikkeling van normen en waarden, een groeiend besef
van het onderscheid tussen goed en kwaad.status
Kenmerken/dimensies van groepsdynamiek, gebruikt bij de
observaties en ter inspiratie bij interviews. Indicator = wat je
gebruikt als aanwijzing voor de aanwezigheid van iets anders.
Lijst met de observatie indicatoren.
Een groep mensen uit de samenleving, die een vergelijkbare
leeftijd, status, belang of belangstelling hebben en
gemeenschappelijk gedragscodes. Ook wel vriendengroep of
vriendenkring genoemd. (Wikipedia)
Conformeren aan normen vanwege de druk van de peergroup.
De jongerenwerkers.
Alle communicatie tussen ouder en kind, maar ook de kwaliteit
van de relatie met elkaar (Dekovic, 2001)
De naam van het jongerencentrum in …, onze
onderzoekslocatie.
De overkoepelende welzijnsorganisatie, waar RemiXx onder
valt.
Scholieren en studenten die stage lopen bij RemiXx; op
middelbare school, MBO of HBO niveau.
Aanzien, eer van anderen
Jongeren uit de doelgroep die een speciale functie hebben in
RemiXx.
Systeem van normen en waarden, gevormd door onder andere
gezin, vrienden en cultuur.
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Bijlage B. Trefwoorden literatuurstudie



































adolescentie
agressief gedrag
delinquentie
distale factoren
conformeren aan groepsnormen
criminaliteit
cultuur
gedragsverandering
gewetensontwikkeling
grensoverschrijdend gedrag
groepsdynamiek
groepsnormen
groepsrollen
groepswerk
Hofstede
hybride identiteit
invloed gezin

jongerenwerk
jongerencentrum
morele emoties
morele ontwikkeling
moreel vacuüm
negatieve groepsdynamiek
opstandig gedrag
peergroup
Pinto
positieve peergrouppressure
proximale factoren
rollen in de groep
sociale interdependenties
status
straatcultuur
vriendengroep
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Bijlage C. Documentatiesysteem literatuur
Bron
BOEKEN

Onderwerp

Relevante stukken

Allemaal andersdenkenden.
Omgaan met cultuurverschillen.
Hofstede, G., Hofstede, G. J. en
Minkov, M. (2011)

Beschrijving van cultuurdimensies

Gebruikt bij 7.5 Cultuur en
maatschappij

Basisboek Kwalitatief Onderzoek
Baarda, De Goede en Teunissen
(2009)
Focus op jeugdcriminaliteit
Jakobs, J., Ferwerda, H. en Beke,
B. (2014)
Groepsdynamica. Theorie en
vaardigheden.
Johnson, D. W., Johnson, F.P.,
(2008)
Handboek groepsdynamica. Een
inleiding op theorie en praktijk.
Remmerswaal, J. (2008)
Handboek modern jongerenwerk.
Visie, methodiek en voorwaarden.
Veenbaas, R. Noorda, J. Amboum
H. (2011)
Jeugddelinquentie en de rol van
ouders. Enkele recente
wetenschappelijke inzichten.
Keijsers, L., (2012) In
Weijers, Parens patriae en
prudentie,
Kleine ontwikkelingspsychologie
Kohnstamm, R. (2002)
Psychologie van de adolescentie,
Basisboek.
Wit, J. de, Slot, W., Aken, M. van
(2007)
Puberbrein binnenstebuiten: wat
beweegt jongeren van 10 tot 25
jaar?
Nelis, H. en Sark, Y. van (2010)
Respect van twee kanten: een
studie over last van Marokkaanse
jongeren.
Pels, T. (2003)
Strijen, F., (2009). Van de straat.
De straatcultuur van jongeren
ontrafeld.

Handleiding voor het opzetten en
uitvoeren van kwalitatief
onderzoek
Verschillende theorieën over
grensoverschrijdend gedrag

Gebruikt bij alle methodische
keuzes.

Theorie over groepsdynamica

Gebruikt bij H.8
Gebruikt bij opstellen van
observatie indicatoren

Theorie over groepsdynamica

Gebruikt bij H.8
Gebruikt bij opstellen van
observatie indicatoren
Gebruikt bij H.8
Gebruikt bij opstellen van
observatie indicatoren

Informatie over groepswerk en
groepsrollen

Gebruikt bij H.7

Informatie over jongeren, gezin
en delinquentie: recente
wetenschappelijke inzichten

Gebruikt voor H.7

Gewetensontwikkeling

Gebruikt bij H.7

Biologisch ontwikkeling, leven
tussen twee culturen

Gebruikt bij H.8 en uitgebreide
deelvraag 3 (bijlage U)

Sociaal emotionele ontwikkeling,
gewetensontwikkeling

Gebruikt bij 7.1 Gezin

Invloed van peergroup, leven in
twee culturen

Gebruikt bij H.7

Straatcultuur, invloed van
peergroup

Gebruikt bij H.8
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Bron
Rapporten/proefschriften

Onderwerp

Relevante stukken

Slootman, M., Tillie, J.
Processen van radicalisering
Jansen (2015)
Parenting, criminogenic settings
and delinquency.
Movisie (2009,2015 en z.d.)

Gewetensvorming

Hybride identiteit en Moreel
vacuüm
Gebruikt bij 7.2

Nabben, T., Doekhie, J. & Korf,
D.J. (2010) - WODC
Pels (2010), Opvoeden in de
multi-etnische stad.
Vugt, van (2012) Morele
ontwikkeling en delinquentie.
Younger at Heart (2010)

Beleving van straf

Gebruikt bij definitie van
maatschappelijke participatie,
integraal werken en bij 3.5
tussentijdse ontwikkelingen.
Gebruikt bij H.7

Etnische socialisatie

Gebruikt bij H.7

Gewetensontwikkeling en
grensoverschrijdend gedrag.
Beeldvormend onderzoek onder
jongeren

Gebruikt bij uitgebreide analyse in
bijlage U
Gebruikt in H.7.5

Invloed van opvoeding

Transitie jeugdzorg, wijkteams en
maatschappelijke participatie
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Bijlage D. Topiclijsten
In de methodische verantwoording van ons onderzoeksproduct vertelden we al dat we op basis van
de vragenlijsten, handmatig topiclijsten hebben gemaakt.

Jongerenwerker RemiXx
Gegevens
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Opleidingsniveau:
Functie:
Werkorganisatie:
Over de jongerenwerker
Wat voor werk heb je hiervoor gedaan?
Welke opleiding heb je gevolgd?
Hoelang werk je hier al?
Waarom ben je dit werk gaan doen?
Totale doelgroep van jongerencentrum RemiXx
In welke wijk van Arnhem werk je?
Wat is de leeftijd van de doelgroep?
A. Hoe is de etniciteitsverdeling onder de jongeren met wie jullie werken?
B. Hoe verhoudt de etniciteit van jongeren zich met de samenstelling van de groepen?
Hebben jullie ook contact met ouders? Hoe verloopt dit contact?
Welke plek geven jongeren de normen en waarden die ze van huis uit meekrijgen?
Loop je ook tegen cultuurverschillen aan tijdens het werk? Zo ja, welke?
Is er één samenstelling van de groep, of wisselt de samenstelling geregeld?
Kun je iets vertellen over de hechtheid van de groep?
Wat zijn de gedragskenmerken van jullie doelgroep?
Wat zijn de behoeften van de doelgroep?
Hoe is de verhouding jongens/meisjes?
A. Hoeveel tijd heb je nodig voordat je een goede band hebt opgebouwd met jongeren?
B. Hoe sterk is deze band met een jongere in verhouding tot de invloed die de groep op de jongere
heeft?
Hoe zou jij de doelgroep in het kort omschrijven?
Groepsvorming in de leeftijd van 10-15 jaar
Is er in jongerencentrum RemiXx sprake van groepsvorming? Waaruit blijkt dit?
In welke leeftijdscategorie vindt deze groepsvorming plaats?
Waar vormen zich deze groepen?
Welke groepen zie jij in jongerencentrum RemiXx in de leeftijd van 10-15 jaar?
Hebben jongeren ook verschillende rollen in de groep? Zo ja, welke?
Wie heeft de meeste status in de groep en waarom? (Status=wie heeft de meeste macht en invloed,
wie beschikt over een bepaald geïdealiseerd of bewonderd kenmerk?)
A. Zijn er specifieke leiders binnen de groep van 10-15 jaar?
B. Welke invloed hebben deze leiders?
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Zijn er ook jongens die buiten de groep vallen? Zo ja, wat maakt volgens jou dat ze buiten de groep
vallen?
A. Wat maakt dat deze jongeren een groep vormen? Wat houdt ze bij elkaar?
B. Wat maakt dat iemand in de groep blijft terwijl hij ook negatieve dingen meemaakt in de groep?
Groepskenmerken in de leeftijd van 10-15 jaar
Kun je iets vertellen over de hechtheid van deze groep?
Zijn er onuitgesproken regels die in de groep leven? Zo ja, welke?
Hoe reageert de groep wanneer een jongere een poging doet om wat goeds te bereiken?
Op welke manier wordt er gecommuniceerd binnen de groep?
Op welke manier neemt de groep besluiten?
A. Hebben jongeren naast deze groep ook andere vrienden?
B. Hoe gaat de groep om met het feit dat jongeren ook andere vrienden hebben naast deze groep?
A. Is er weleens een belangenconflict waarbij de jongere moet kiezen tussen luisteren naar jou of
luisteren naar de groep?
B. Stel je een concrete situatie voor waarin dit conflict zich voordeed. Hoe reageerde de jongere daar
op?
Hoe functioneert de groep wanneer er geen jongerenwerkers en/of vrijwilligers bij zijn?
Wat zou wegvallen als deze groep niet bestond?
Wat ervaar je als positieve elementen van groepsvorming binnen jullie doelgroep?
Wat ervaar je als negatieve elementen van groepsvorming binnen jullie doelgroep?
Omgang met groepen
Op welke manier kun je de positieve elementen van groepsvorming gebruiken, zodat je met
jongeren kan werken aan maatschappelijke participatie en individuele ontwikkeling?
Op welke manier kun je omgaan met de negatieve elementen van groepsvorming?
Welke activiteiten hebben een positieve invloed op de groep?
Welke activiteiten hebben een negatieve invloed op de groep?
A. Hoe verloopt de activiteit wanneer er alleen jongeren zijn van 10-15 jaar?
B. Welke invloed hebben de jongeren van 16-20 jaar op de jongeren van 10-15 jaar?
C. Welke invloed hebben de vrijwilligers op de jongeren van 10-15 jaar?
Ervaar je een verschil in de hoeveelheid invloed die je kunt uitoefenen tussen de leeftijd 10-15 jaar
en 16-20 jaar?
In hoeverre heeft de relatie van de jongerenwerker met de jongeren te maken met de invloed die de
jongerenwerker op de jongere heeft?
Professional
Over welke kwaliteiten behoort een jongerenwerker te beschikken wanneer hij werkt met groepen
waarin jongeren elkaar sterk beïnvloeden?
Welke behoeften heb jij als jongerenwerker bij het werken met deze groepen?
Tot slot
Welke adviezen en aandachtspunten heb jij wat betreft het werken met groepen?
Stel je voor dat je de eerstvolgende inloop draait en alles goed gaat. Hoe ziet dit eruit? Wat is er
veranderd?
Heb je zelf nog opmerkingen of vragen?
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Interviewvragen vrijwilliger RemiXx
Gegevens
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Opleidingsniveau:
Functie:
Werkorganisatie:
Over de vrijwilliger
Welke opleiding volg je?
Hoelang ben je hier al vrijwilliger?
Wat is jouw rol in dit jongerencentrum?
Hoe zag je leven eruit voordat je vrijwilliger was?
Waarom ben je dit vrijwilligerswerk gaan doen?
Totale doelgroep van jongerencentrum RemiXx
Wat is de leeftijd van de doelgroep?
A. Hoe is de etniciteitsverdeling onder de jongeren met wie jullie werken?
B. Hoe verhoudt de etniciteit van jongeren zich met de samenstelling van de groepen?
Hebben jullie ook contact met ouders? Hoe verloopt dit contact?
Welke plek geven jongeren de normen en waarden die ze van huis uit meekrijgen?
Loop je ook tegen cultuurverschillen aan tijdens het werk? Zo ja, welke?
Is er één samenstelling van de groep, of wisselt de samenstelling geregeld?
Wat zijn de gedragskenmerken van jullie doelgroep?
Hoe is de verhouding jongens/meisjes?
A. Hoeveel tijd heb je nodig voordat je een goede band hebt opgebouwd met jongeren?
B. Hoe sterk is deze band met een jongere in verhouding tot de invloed die de groep op de jongere
heeft?
Groepsvorming in de leeftijd van 10-15 jaar
Is er in jongerencentrum RemiXx sprake van groepsvorming? Waaruit blijkt dit?
In welke leeftijdscategorie vindt deze groepsvorming plaats?
Waar vormen zich deze groepen?
Welke groepen zie jij in jongerencentrum RemiXx in de leeftijd van 10-15 jaar?
Hebben jongeren ook verschillende rollen in de groep? Zo ja, welke?
Wie heeft de meeste status in de groep en waarom? (Status=wie heeft de meeste machten invloed,
wie beschikt over een bepaald geïdealiseerd of bewonderd kenmerk?)
A. Zijn er specifieke leiders binnen de groep van 10-15 jaar?
B. Welke invloed hebben deze leiders?
Zijn er ook jongens die buiten de groep vallen? Zo ja, wat maakt volgens jou dat ze buiten de groep
vallen?
A. Wat maakt dat deze jongeren een groep vormen? Wat houdt ze bij elkaar?
B. Wat maakt dat iemand in de groep blijft terwijl hij ook negatieve dingen meemaakt in de groep?
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Groepskenmerken in de leeftijd van 10-15 jaar
Kun je iets vertellen over de hechtheid van deze groep?
Zijn er onuitgesproken regels die in de groep leven? Zo ja, welke?
Hoe reageert de groep wanneer een jongere een poging doet om wat goeds te bereiken?
Op welke manier wordt er gecommuniceerd binnen de groep?
Op welke manier neemt de groep besluiten?
A. Hebben jongeren naast deze groep ook andere vrienden?
B. Hoe gaat de groep om met het feit dat jongeren ook andere vrienden hebben naast deze groep?
A. Is er weleens een belangenconflict waarbij de jongere moet kiezen tussen luisteren naar jou of
luisteren naar de groep?
B. Stel je een concrete situatie voor waarin dit conflict zich voordeed. Hoe reageerde de jongere daar
op?
Hoe functioneert de groep wanneer er geen jongerenwerkers en/of vrijwilligers bij zijn?
Wat ervaar je als positieve elementen van groepsvorming binnen jullie doelgroep? Wat zijn de mooie
dingen in de groep?
Wat ervaar je als negatieve elementen van groepsvorming binnen jullie doelgroep? Wat zijn de
negatieve dingen in de groep?
Omgang met groepen
Op welke manier kun je de positieve elementen van groepsvorming gebruiken, zodat je met jongeren
kan werken aan maatschappelijke participatie en individuele ontwikkeling?
Op welke manier kun je omgaan met de negatieve elementen van groepsvorming?
Welke activiteiten hebben een positieve invloed op de groep?
Welke activiteiten hebben een negatieve invloed op de groep?
A. Hoe verloopt de activiteit wanneer er alleen jongeren zijn van 10-15 jaar?
B. Welke invloed hebben de jongeren van 16-20 jaar op de jongeren van 10-15 jaar?
C. Welke invloed hebben de vrijwilligers op de jongeren van 10-15 jaar?
Ervaar je een verschil in de hoeveelheid invloed die je kunt uitoefenen tussen de leeftijd 10-15 jaar
en 16-20 jaar?
Professional
A. Wat kan een vrijwilliger doen om jongeren te helpen niet af te glijden in negatief gedrag?
B. Wat kan een vrijwilliger doen om jongeren sterker te maken in het maken van eigen keuzes?
Welke behoeften heb jij als vrijwilliger bij het werken met deze groepen?
Tot slot
Welke adviezen en aandachtspunten heb jij wat betreft het werken met groepen?
Stel je voor dat je de eerstvolgende inloop draait en alles goed gaat. Hoe ziet dit eruit? Wat is er
veranderd?
Heb je zelf nog opmerkingen of vragen?
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Interviewvragen vergelijkbaar jongerencentrum
Gegevens
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Opleidingsniveau:
Functie:
Werkorganisatie:
Over de jongerenwerker
Wat voor werk heb je hiervoor gedaan?
Welke opleiding heb je gevolgd?
Hoelang werk je hier al?
Totale doelgroep
In welke stad werk je?
Wat is de leeftijd van de doelgroep?
A. Hoe is de etniciteitsverdeling onder de jongeren met wie jullie werken?
B. Hoe verhoudt de etniciteit van jongeren zich met de samenstelling van de groepen?
Is er één samenstelling van de groep, of wisselt de samenstelling geregeld?
Kun je iets vertellen over de hechtheid van de groepen?
Wat zijn de gedragskenmerken van jullie doelgroep?
Hoe is de verhouding jongens/meisjes?
A. Hoeveel tijd heb je nodig voordat je een goede band hebt opgebouwd met jongeren?
B. Hoe sterk is deze band met een jongere in verhouding tot de invloed die de groep op de jongere
heeft?
Groepsvorming
Is er binnen jullie jongerenwerk ook sprake van groepsvorming? Waaruit blijkt dit?
In welke leeftijdscategorie vindt deze groepsvorming plaats?
Waar vormen zich deze groepen? School, straat, sportclub, jongerencentrum?
Groepskenmerken in de leeftijd van 10-15 jaar
Hoe functioneert de jongerengroep wanneer er geen jongerenwerkers en/of vrijwilligers bij zijn?
Wat ervaar je als positieve elementen van groepsvorming binnen jullie doelgroep? Wat zijn de mooie
dingen in de groep?
Wat ervaar je als negatieve elementen van groepsvorming binnen jullie doelgroep? Wat zijn de
negatieve dingen in de groep?
Omgang met groepen
Op welke manier kun je de positieve elementen van groepsvorming gebruiken, zodat je met jongeren
kan werken aan maatschappelijke participatie en individuele ontwikkeling?
Op welke manier kun je omgaan met de negatieve elementen van groepsvorming?
Welke activiteiten hebben een positieve invloed op de groep?
Welke activiteiten hebben een negatieve invloed op de groep?
A. Hoe verloopt de activiteit wanneer er alleen jongeren zijn van 10-15 jaar?
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B. Welke invloed hebben de jongeren van 16-20 jaar op de jongeren van 10-15 jaar?
Ervaar je een verschil in de hoeveelheid invloed die je kunt uitoefenen tussen de leeftijd 10-15 jaar
en 16-20 jaar?
Wat moet je doen bij een groep van 10-15 jarigen, wanneer je de negatieve elementen van
groepsvorming wilt verkleinen en de positieve elementen hiervan wilt vergroten?
Zijn er ook jongeren die jullie helpen in het jongerencentrum? Zo ja, op welke manier doen jullie dat?
Welke verantwoordelijkheid krijgen zij wel/niet?
Professional
Over welke kwaliteiten behoort een jongerenwerker te beschikken wanneer hij werkt met groepen
waarin jongeren elkaar sterk beïnvloeden?
Wat is de rol van een jongerenwerker in de groep? Heeft hij bijv. respect? Mag/kan hij corrigeren,
mag/kan hij leiding geven, grappen maken, meedoen?
A. Wat kan een jongerenwerker doen om jongeren te helpen niet af te glijden in negatief gedrag?
B. Wat kan een jongerenwerker doen om jongeren sterker te maken in het maken van eigen keuzes?
Welke behoeften heeft een jongerenwerker bij het werken met deze groepen?
Tot slot
Welke adviezen en aandachtspunten heb jij wat betreft het werken met groepen?
Heb je zelf nog opmerkingen, aanvullingen of vragen?
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Bijlage E. Overzicht labelsysteem
In onderstaand schema is te zien met welk labelschema wij onze interviews gelabeld hebben, na het
axiaal coderen. Elke deelvraag heeft een apart labelsysteem gekregen, omdat de deelvragen
verschillende analyses vragen. Zo vraagt deelvraag 1 naar een beschrijvende analyse (aspecten van
groepsdynamiek), terwijl in deelvraag 3 de nadruk meer ligt op een causale procesanalyse (zoekt
naar mogelijke verklaringen voor negatieve groepsdynamiek). Baarda (2009, pag. 320 en 327)
onderschrijft het verschil in deze soorten analyses, en raadt aan daarvoor verschillende
labelsystemen te gebruiken.
De kleuren zijn terug te vinden in de transcripties van de interviews (bronnenboek bijlage K, M, O, Q).
Deelvraag 1: Hoe duiden de medewerkers de negatieve groepsdynamiek van jongeren uit
RemiXx?
De deelvraag vraagt naar de mening van de betrokkenen. De interviews waren één van de
belangrijkste bronnen voor de beantwoording van deze deelvraag. Daarbij wilden we dus zo dicht
bij de informatie zelf blijven. Na het open coderen hebben we gemeenschappelijke thema’s
gezocht en zo op een hoger abstractieniveau kern- en sublabels geformuleerd (=axiaal coderen).
De opbouw van de kernlabels gaf ons ook structuur bij de beantwoording van deelvraag 1.
Deelvraag
1. Hoe duiden de
medewerkers de negatieve
groepsdynamiek van
jongeren uit RemiXx?

Kernlabels
Kenmerken van de
groep

Verschillende groepen
Houding professionals

Vrijwilligersgroep

Sublabels
Aandacht vragen
Spanning tussen groepen
Hiërarchie
Gesloten groep
Omgang materialen
Aanbod of vraaggericht
Aandacht geven
Houding t.o.v. Vrijwilligersgroep
Ontstaan
Mentalliteit
Onvrede

Deelvraag 2: Welke factoren spelen een rol bij de negatieve groepsdynamiek?
Deze deelvraag is voornamelijk onderzocht met de observaties, zodat wij als onderzoekers de
mogelijkheid kregen om de negatieve groepsdynamiek te duiden. Na een open observatie
stelden we een aantal observatie indicatoren op met behulp van de literatuur (zie bijlage F). Om
de informatie uit de interviews hierop te laten aansluiten hebben we na het open coderen (met
kern- en sublabels) gekeken of we de observatie indicatoren konden toepassen als een template.
Daar hebben we geen sublabels bij gemaakt, maar alleen kernlabels gebruikt die direct te
verbinden zijn met de observatie indicatoren.
Deelvraag
2. Welke factoren spelen een rol bij
de negatieve groepsdynamiek?

Kernlabels
Verschillende groepen
Rollen in de groep
Sociale interdependenties
Communicatie in de groep
Leiderschap
Macht
Besluitvorming
Conformiteit aan groepsnormen
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Initiatieven
(Belangen)conflict
Deelvraag 3: Hoe kan de negatieve groepsdynamiek in het jongerencentrum verklaard worden
vanuit de literatuur?
De uitwerking van deze deelvraag startte al in de fase van literatuuronderzoek, welke deels
plaatsvindt voorafgaand aan de interviews en observaties. Daardoor kregen de onderzoekers al
een breed beeld van welke factoren er allemaal invloed hebben op negatieve groepsdynamiek.
Deze kennis vooraf hielp ons om bij de interviews breed door te vragen. Ook de informatie voor
deze deelvraag is eerst open gecodeerd, waarna we weer nieuwe literatuurstudie hebben
gedaan om de mogelijke verklaringen voor het negatieve gedrag uit te breiden. Door het
ordenen bij onze literatuurstudie ontstond er een template van micro- naar meso- naar
macroniveau. Deze template hebben we gebruikt om de vele labels op een abstracter niveau te
ordenen.
Deelvraag
3. Hoe kan de negatieve
groepsdynamiek in het
jongerencentrum verklaard
worden vanuit de literatuur?

Kernlabels
Individu

Sublabels
Sociaal emotionele ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Gewetensontwikkeling
Gedragsproblemen en mentale
instelling
Proximale factoren
Distale factoren
Contextuele factoren
Globale factoren
Ontwikkelingscriminologie
Reintegrative shaming
Groepsbanden
Groepsdruk
Differentiele associatietheorie
Straintheorie
Differentiatie sociale klassen
Sociale controle
Rationele keuzebanadering
Machtsafstand
Collectivisme vs. Individueel
Masculiniteit vs. Feminiteit
Onzekerheidsvermijding
Straatcultuur
Pinto
Kritische criminologie
Interactionistische theorie
Controle theorie

Gezin

Peergroup

Wijk

Cultuur

Deelvraag 4: Op welke manier kan groepsdynamica bijdragen aan individuele ontwikkeling en
maatschappelijke participatie?
Deze deelvraag leunt voornamelijk op literatuuronderzoek, waarbij de interviews ondersteunend
waren. Het open coderen van deze deelvraag was in eerste instantie breed opgezet. Doordat we
de theorie als template konden gebruiken werd de focus van het coderen versterkt. De
fragmenten sloten nu beter aan bij de deelvraag.
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Deelvraag
4. Op welke manier kan
groepsdynamica bijdragen
aan individuele ontwikkeling
en maatschappelijke
participatie?

Kernlabels
De kracht van groepswerk

Gedragsverandering
Groepsgrootte
Zwakste schakel
Conformiteit aan
groepsnormen
Straatcultuur

Sublabels
Verschillende rollen
Herkenning en erkenning
Doelgerichte activiteiten
Freezingmethode
Vervangingsmethode

Positieve peergrouppressure
Voorbeelden uit de groep
Grenzen
Tolerantie van verschillen
Behoeften
Status

Integraal werken
Oude deelvraag 5: Hoe werken vergelijkbare jongerencentra met groepen jongeren die elkaar
negatief beïnvloeden?
Dit labelsysteem hebben we gebruikt voor ons interview met Marc Damen. In het
onderzoeksproces leek het ons beter om deze deelvraag te gebruiken als praktijkvoorbeeld in
deelvraag 4. Beide deelvragen zijn immers gericht op hoe groepsdynamica positief kan bijdragen.
Het labelsysteem hebben we bewust niet samengevoegd, omdat dit interview ook een andere
focus had dan de interviews met de jongerenwerkers en vrijwilligers. Zij zaten midden in de
negatieve groepsdynamiek en vertelden als bijzaak soms iets positiefs. Bij Marc Damen waren we
echt alleen gericht op hoe je groepsdynamiek positief kan inzetten.
De kleuren zijn hier opnieuw gebruikt, want dit interview staat los van de andere interviews. De
kleuren verwijzen hier naar de kernlabels. Door de kleuren kan je in de transcriptie zien welke
fragmenten voor welke kernlabel is gebruikt.
Deelvraag
5. Hoe werken vergelijkbare
jongerencentra met groepen
jongeren die elkaar negatief
beïnvloeden?

Kernlabels
Beschrijving van de
doelgroep

Sublabels
Achtergrond

Voordelen van een
peergroep
Redenen van sluiting

Rolmodellen
Veiligheid
Doel of middel
Organisatie
Gedrag jongeren
Eerste weken
Andere werkvormen
Laagdrempelig
Ontmoeting
Positie nemen
Zelfredzaam maken
Netwerk creëren
Overige

Effect van de sluiting
Effectieve werkvormen

Groepsdynamiek
Omgeving van de groep
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Bijlage F. Observatie indicatoren
Na een open observatie zijn we systematischer en gerichter gaan observeren. Daarvoor hebben we
de onderstaande observatielijst opgesteld (Baarda, 2009, p. 270). Hierin staan indicatoren, die
gebaseerd zijn op de eerste open observatie en onze literatuurstudie over kenmerken van
groepsdynamiek. De volgende thema’s zijn ontleend aan Johnson (2008), tenzij anders vermeld.
1. Verschillende groepen
‘Een groep bestaat uit twee of meer personen die op een zodanige manier met elkaar omgaan dat
elk individu de anderen beïnvloedt en door elk ander individu beïnvloed wordt.’
2. Rollen in de groep
Het geheel van verwachtingen ten aanzien van het gewenste gedrag dat bij een bepaalde positie in
de groep behoort. De functie die een lid van een groep vervult. Regels met betrekking tot de taken
die groepsleden met een bepaalde positie geacht worden uit te voeren. We hebben daarbij de
definities van Veenbaas, Noorda en Amboum (2011, pag. 101-103) en van Remmerswaal (2008, pag.
334, 335) gebruikt.
3. Sociale interdependenties
Als individuen gemeenschappelijke doelen hebben en individuele eindresultaten bepaald worden
door de acties van de anderen.
4. Communicatie in de groep
Communicatie= Een door een individu naar een ontvanger (of ontvangers) gestuurde boodschap met
de bewuste bedoeling om het gedrag van de ander te beïnvloeden.
Groep= ‘Een groep bestaat uit twee of meer personen die op een zodanige manier met elkaar
omgaan dat elk individu de anderen beïnvloedt en door elk ander individu beïnvloed wordt.’
5. Leiderschap
De wijze waarop medewerkers hun invloed op de jongeren uitoefenen.
6. Macht
Het vermogen om anderen te beïnvloeden en te controleren en hun pogingen om ons te
beïnvloeden, te controleren en te weerstaan.
7. Besluitvorming
De groepsleden bereiken een zekere mate van overeenstemming over de gedragslijn die gekozen
moet worden om de groepsdoelen dichterbij te brengen. Een proces waarin de groepsleden
vaststellen welke problemen het realiseren van de groepsdoelen in de weg staan en de oplossingen
voor deze problemen vinden.
8. Conformiteit aan groepsnormen
Conformiteit= Gedragsveranderingen die het gevolg zijn van groepsinvloeden. Toegeven aan de
groepsdruk zonder dat hier expliciet om gevraagd wordt.
Groepsnormen= De rollen of verwachtingen die specificeren welk gedrag gepast is en welke niet; de
maatstaven die groepsleden voor hun doen en laten hanteren.
9. Initiatieven
Initiatief= Voorstel of handeling waarmee je iets in gang zet (Schutz, 2011).
10. (Belangen)conflicten
Belangenconflict= Als de pogingen van een individu om zijn behoeften te bevredigen de pogingen
van een ander individu om aan zijn behoeften tegemoet te komen in de kiem smoren, blokkeren,
verstoren of ondermijnen, of op een bepaalde manier minder effectief maken.
Conflict= Het optreden van onverenigbare activiteiten.

86
Omgaan met negatieve groepsdynamiek

Bijlage G. Overzicht resultaten observaties
1. Verschillende groepen
1.1 Een vriendengroep van 16 t/m 18 jaar wordt zichtbaar doordat ze elkaar bijvallen bij het
belachelijk maken van een andere jongen.
1.2 Een vriendengroep van 10 t/m 13 jaar wordt zichtbaar doordat ze elkaar bijvallen bij het
belachelijk maken van een andere jongen.
1.3 Drie broers vormen samen een groep doordat ze samen dingen doen.
1.4 Twee keer proberen jongeren de verschillen binnen de groep zichtbaar te maken door bewust
de etnische afkomst van de ander te benadrukken.
1.5 Er ontstaan twee verschillende groepen binnen de eigen organisatie door voor en tegenstanders
van de sluiting van Jc RemiXx.
1.6 Er ontstaan twee verschillende groepen door leeftijdsverschil.
2. Rollen in de groep
2.1 Een groep maakt een jongen belachelijk. Niemand staat deze jongen bij. Een jongen is de
grappenmaker.
2.2 Een vrijwilliger neemt de rol van ‘initiatiefnemer’ op zich.
2.3 Een vrijwilliger neemt de sociale rol in.
2.4 Een wordt een jongen bij voetbal op wissel gezet en doet dit zonder tegenstribbelen. Hij
vervult de rol ‘zwarte schaap’. Een jongere neemt de rol van ‘leider’ in.
2.5. Een jongere neemt de rol van ‘opjutter’ in.
2.6 Een vrijwilliger benut de rol van een oudere broer om zijn jongere broer te corrigeren.
2.7 Er wordt door een groepje jongeren specifiek gevraagd naar de jongerenwerker Anne voor haar
rol als luisteraar.
2.8 Een vrouwelijke stagiaire meiden, die specifiek naar een vrouw toegaan en de jongens negeren.
2.9 Een jongen van elf jaar is dominant naar zijn naar leeftijdsgenoten, maar teruggetrokken naar
oudere jongens.
2.10 Een vrijwilliger neemt de rol van ‘normbewaarder’ op zich.
Verder gebeurde nog het volgende:
Twee keer nemen twee vrijwilligers de rol van ‘initiatiefnemer’ op zich.
Een groep vrijwilligers neemt de rol van ‘initiatiefnemer’ op zich.
3. Sociale interdependenties
3.1 Twee jongeren die elkaar niet kennen spelen samen een potje dammen.
3.2 Een groep meiden werkt samen aan een gezamenlijk resultaat door brownies te bakken.
4. Communicatie in de groep
4.1 Jongeren tussen 10 en 14 jaar schelden elkaar uit achter de playstation, omdat ze willen
winnen.
4.2 Een jongere maakt duidelijk dat hij iets niet wilt.
4.3 Ik benoem het feit dat alle muziekteksten ook een boodschap communiceert naar jongeren.
4.4 Een vrijwilliger laat de communicatie van een jongere over aan zijn broer.
4.5 Oudere jongens corrigeren elkaar en de jongere jongens, verbaal sterk en fysiek.
4.6 Een jongen negeert een nieuwe jongere.
4.7 De verbale communicatie lijkt de fysieke agressie te stimuleren.
4.8 Meiden doen heel lief tegen elkaar, maar ondertussen roddelen ze en kunnen ze heel gemeen
zijn.
4.9 Een jongen vertelt ongeloofwaardige feiten.
5. Leiderschap
5.1 De communicatie van een jongere/vrijwilliger is direct.
5.2 Een vrijwilliger zet zijn kennis en vaardigheden in om een jongere beter te maken.
5.3 Een stagiaire en een jongerenwerker corrigeren jongeren op een heel duidelijke manier.
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5.4 Een jongerenwerker geeft twee vrijwilligers verantwoordelijkheid en vertrouwen.
5.5 Een stagiaire geeft aan hoeveel brownies jongeren mogen hebben.
5.6 Een jongeren bepaalt wie wel en niet meedoet. De aanwezige stagiaire en vrijwilliger zeggen
hier niets van.
5.7 Een stagiaire en een vrijwilliger gaan mee in een beslissing van een jongere.
5.8 Twee stagiaires luisteren naar jongeren en zorgen voor hen.
5.9 De autoriteit van de jongerenwerker maakt dat een vrijwilliger sterker komt te staan als leider.
5.10 Jongeren mogen voor openingstijd naar binnen en wat voor zichzelf gaan doen.
5.11 Een vrijwilliger en stagiaire geven elkaar de ruimte die ze nodig hebben.
5.12 Oudere jongens corrigeren elkaar en de jongere jongens heel duidelijk en fysiek.
5.13 Twee oudere jongeren keren zich beiden tegen de jongerenwerker, omdat hij hen terecht
wijst. Ze stoppen door deze terechtwijzing met hun negatieve gedrag.
5.14 De vrijwilligers geven aan dat zij niet onder de zeggenschap van het management van Rijnstad
vallen.
5.15 De jongerenwerker delegeert de taak voor het draaien van de inloop aan stagiaires en
vrijwilliger, zonder dit naar hen te communiceren en gaat zelf in het kantoor werken.
5.16 De jongerenwerker geeft de vrijwilligers en jongeren de ruimte om mee te beslissen in welke
activiteit er wordt gedraaid.
6. Macht
6.1 Een vrijwilliger heeft meer vaardigheden met poolen dan een jongere.
6.2 Een jongen wil zich laten gelden naar een andere jongen.
6.3 Een jongerenwerker daagt een jongere fysiek uit en wint.
6.4 De vrijwilligers mogen het pand afsluiten en bepalen wanneer de avond stopt.
6.5 Een jongere stopt alle Marokkanen en een team en wil met zijn team van hen winnen. Verder is
hij verbaal sterker dan de tegenstander.
6.6 Een vrijwilliger begint met een spel, waardoor een jongere die dit juist wilde gaan spelen het
niet meer kan doen.
6.7 Oudere jongens worden geregeld fysiek naar elkaar en naar jongere jongens.
6.8 Een jongere negeert een nieuwkomer.
6.9 De vrijwilligers geven aan dat zij niet onder de zeggenschap van het management van Rijnstad
vallen.
6.10 Meiden laten non verbaal duidelijk weten wanneer het gesprek ze niet zint.
6.11 De jongerenwerker wint vaak met schaken van jongeren en vrijwilligers.
7. Besluitvorming
7.1
7.2
7.3
7.4

Het lukt jongeren om zonder ruzie de volgorde te bepalen.
Een stagiaire besluit om te stoppen met voetbal, waardoor heel de groep besluit te stoppen.
De jongerenwerker staat open voor suggesties en ideeën van jongeren en voert dit ook uit.
Er wordt tijdens de inloop besloten om de komende activiteit te veranderen.
8. Conformiteit aan groepsnormen

8.1 De jongste jongens uit een groep jongeren uit de wijk, gaan zonder weerstand te bieden mee in
het besluit dat zij mee moeten voetballen met het onbekende team van jongerencentrum.
8.2 Twee jongeren lachen mee met een vrijwilliger om hem te bevestigen in de rol ‘grappenmaker’
die hij heeft ingenomen.
8.3 Van de oudere groep komen de jongeren en vrijwilligers op eigen initiatief naar Jc RemiXx en
niet omdat het van de groep wordt verwacht.
8.4 Een stagiaire en vrijwilliger conformeren zich tijdens een potje voetbal aan de groepsnorm.
8.5 Jongeren van zestien jaar gaan net als de rest van de groep kleuren. Er zijn geen oudere
jongens.
8.6 Een vrijwilliger slaat een muzieknummer over, terwijl anderen dit nummer willen horen.
9. Initiatieven
9.1 De jongerenwerker zet de tafeltennistafel op en drie jongeren helpen mee.
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9.2 De meeste jonge jongeren groeten de medewerkers en elkaar weinig. De oudere jongeren en
vrijwilligers groeten elkaar vaak.
9.3 De straathoekwerker heeft het initiatief voor het krijgen van dit jongerencentrum genomen. De
jongeren hebben deelgenomen aan vergaderingen en veel handtekeningen verzamelt.
9.4 Een vrijwilliger is gestart met de opleiding Sociaal Cultureel Werk nadat hij vrijwilliger is
geworden bij RemiXx.
9.5 Een vrijwilliger neemt initiatief tot een positieve sfeer door te ondersteunen en te stimuleren.
9.6 Een stagiaire en een vrijwilliger organiseren voetbal waar veertien jongeren aan meedoen.
9.7 Een jongere wil gaan tafeltennissen.
9.8 Een aantal vrijwilligers hebben het initiatief genomen om een positief tegengeluid te laten
horen.
9.9 De jongerenwerker voert het idee van jongeren uit.
9.10 Een vrijwilliger slaat een muzieknummer over.
9.11 Een vrijwilliger helpt een ander.
10. (Belangen)conflicten
10.1 Een oudere jongere is boos en geïrriteerd op zijn omgeving. Hij heeft met een potje stoeien
verloren van de jongerenwerker.
10.2 Een vrijwilliger gaat een spel spelen terwijl hij weet dat een jongere dit wil gaan doen.
10.3Een groep oudere jongeren en vrijwilligers kijken naar buiten waar een conflict plaatsvindt,
maar gaan snel over op de orde van de dag.
10.4 Een vrijwilliger heeft een belangenconflict met de manager van Rijnstad.
10.5 Een sportvrouw begint met een groep kinderen te dansen op muziek op het voetbalveld,
waarop de jongeren uit eigen initiatief stoppen met voetbal.
10.6 Het lijkt erop dat jongeren die gewend zijn dat er tijdens conflicten fysiek gecorrigeerd
wordt, moeilijk luisteren naar stagiaires die het conflict uit willen praten.
10.7 Een vrijwilliger stoeit met een jongere (leeftijdsgenoot), wil van hem winnen, maar kan hem
niet aan.
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Bijlage H. Fasering onderzoek
Fase
Voorbereiding
Plan van aanpak

Interviews
Observaties
Literatuurstudie

Dataverzameling
Literatuurstudie
Documentenstudie
Interviews in
RemiXx
Observaties
Interview in ander
jongerencentrum
Verwerking
Literatuurstudie
Interview

Activiteit

Verantwoordelijke

Aanleiding en
probleembeschrijving
Vraagstelling
Doelstelling
Verantwoording
onderzoeksmethoden
Plannen
Vragenlijst maken
Plannen
Begrippen definiëren
Dimensies onderscheiden
Indicatoren opstellen
Zoekplan opstellen

Marjolein
Nick
Nick
Marjolein
Beide
Beide
Marjolein

Bestuderen
Bestuderen
Afnemen

Beide
Nick
Beide
(Marjolein =hoofdverantwoordelijke)
Beide
(Nick = hoofdverantwoordelijke)
Beide
(Nick = hoofdverantwoordelijke)

Observeren
Afnemen

Uitschrijven

Beide
(Marjolein = hoofdverantwoordelijke)
Beide
(Marjolein = hoofdverantwoordelijke)
Marjolein
Beide
(Nick = hoofdverantwoordelijke)
Nick

Labelen

Observaties

Samenvatten
Uitschrijven
Samenvatten

Analyse
Hoofdstuk 5

Deelvraag 1

Hoofdstuk 6

Deelvraag 2

Hoofdstuk 7

Deelvraag 3

Hoofdstuk 8

Deelvraag 4

Beide
(Marjolein =hoofdverantwoordelijke)
Beide
(Nick =hoofdverantwoordelijke)
Beide
(Marjolein =hoofdverantwoordelijke)
Beide
(Nick =hoofdverantwoordelijke)
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Hoofdstuk 9

Deelvraag 5

Beide
(Nick =hoofdverantwoordelijke)

Hoofdstuk 8 en 9
samenvoegen
Hoofdstuk 10

Conclusies

Hoofdstuk 11

Aanbevelingen

Methodologie

Keuzes reflecteren en aanpassen
(bijv. van vragenlijst naar topiclijst)

Beide
(Nick =hoofdverantwoordelijke)
Nick (opzet en uitwerking)
Marjolein (opzet)
Beide

Afronding
3.5 Tussentijdse ont-wikkelingen
actualiseren
Feedback verwerken
Samenvatting
Voorwoord
Bijlagen
Spelling
Lay-out

Nick
Marjolein
Nick
Nick
Nick (concept)
Marjolein (definitief)
Beide
Nick (concept)
Marjolein (definitief)

Individueel verslag
Onderzoeksprocesverslag

Nick
Marjolein

Voorbereiden
Uitvoeren

Marjolein
Beide

Presentatie
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