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Samenvatting
In april 2014 is onder een steekproef van de Zoetermeerders in de leeftijd 12-26 jaar de Jongerenpeiling
2014 gehouden. De enquête kon alleen via internet worden ingevuld. Van deze leeftijdsgroep zaten 7927
personen in de steekproef en hebben 1250 personen de vragen over het onderwerp ingevuld; een
respons van 16%.
Activiteiten jongerenwerk
Iets meer dan een vijfde van de respondenten (21%) bleek op de hoogte te zijn van het bestaan van de
activiteiten van het jongerenwerk.
Meer dan de helft van de respondenten (58%) die van het bestaan van de activiteiten van het
jongerenwerk wisten, verwachten dat een jongerenwerker activiteiten organiseert, 40% verwacht dat de
jongerenwerker helpt bij het organiseren van een activiteit.
Van de respondenten die bekend waren met het jongerenwerk heeft 9% in de twaalf maanden
voorafgaande aan het onderzoek wel eens heeft meegedaan aan activiteiten van het jongerenwerk.
Belangrijke redenen voor het niet-deelnemen aan activiteiten zijn: ‘gebrek aan belangstelling’ (46%) ,
‘geen tijd’ (38% ) en ‘weet er te weinig van’ (34%).
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens aan activiteiten van
het jongerenwerk hebben meegedaan, heeft 35% aan sportactiviteiten deelgenomen. Op de tweede
plaats komt ‘chillen in het jongerencentrum’ (31% ) en op de derde plaats komt ‘een georganiseerde
activiteit’ (26%). De activiteiten worden gemiddeld met een 6,6 gewaardeerd.
Van degenen die niet op de hoogte waren van het bestaan van de activiteiten van het jongerenwerk heeft
6% aangegeven in de komende maanden wel eens aan activiteiten van het jongerenwerk deel te nemen.
Van alle respondenten vindt 21% dat er voldoende voor jongeren wordt georganiseerd, 37% vindt dat er
onvoldoende wordt georganiseerd en 41% heeft geen mening.
Hangjongeren
Van de respondenten hangt 40% wel eens rond op straat: 21% hangt minstens één keer per week op
straat rond. De meerderheid (55%) hangt nooit op straat rond.
Van de respondenten die wel eens op straat rondhangen zegt 9% dat andere mensen daar wel eens last
van hebben.
Als aan hangjongeren gevraagd wordt naar de reden waarom ze ‘hangen’ geeft de helft aan dat dit
spontaan gebeurt. Op de tweede plaats (38%) komt ‘dat is de manier om elkaar te ontmoeten.’ Op de
derde plaats komt ‘verveling’ (28%).
JOP (Jongeren OntmoetingsPlaats)
Van de respondenten is 18% bekend met de JOP. Van de respondenten die bekend zijn met een JOP
heeft 43% een JOP in de wijk waar hij of zij woont. Van de groep respondenten die bekend is met de JOP
en er één in de wijk heeft waar men woont maakt 8% gebruik van de JOP.
Van de respondenten die wel bekend zijn met de JOP, maar geen JOP in de wijk hebben of niet weten of
er een in de wijk is waar ze wonen, zou 7% gebruik willen gaan maken van de JOP. 44% zou geen
gebruik gaan maken van een JOP. 21% zou er gebruik van maken als vrienden dat ook zouden doen, en
10% als er activiteiten georganiseerd zouden worden.
5

Jongerenwerker
Van de respondenten die wel eens op straat rondhangen is in de afgelopen twaalf maanden
4% wel eens door een jongerenwerker aangesproken.
Van de respondenten vindt 65% het een goede zaak dat jongerenwerkers (groepen) jongeren op straat
aanspreken; 21% vindt het zonder meer een goede zaak, 44% verbindt daaraan de voorwaarde dat
sprake moet zijn van ongewenst gedrag. Ongeveer driekwart van deze groep respondenten ziet het
‘bewust maken van het ongewenst gedrag en het gedrag aanpassen’ (77%) en ‘het voorkomen van
problemen’ (75%) als doel van het op straat aanspreken van jongeren.
Aan de respondenten die het geen goede zaak vinden dat jongerenwerkers (groepen) jongeren op straat
aanspreken is gevraagd waarom zij dat geen goede zaak vinden. De door deze groep meest aangegeven
redenen zijn: ‘helpt niet’ (52%) en ‘groepen jongeren nemen de jongerenwerker niet serieus’(46%).
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1

Inleiding

1.1

Inleiding
In april 2014 heeft Onderzoek & Statistiek onder een steekproef van de Zoetermeerders in de
leeftijd 12-26 jaar de Jongerenpeiling 2014 gehouden. In deze (digitale) enquête zijn over een
tiental verschillende onderwerpen vragen opgenomen. Dit rapport bevat de uitkomsten van de
vragen over het onderwerp jongerenwerk. Opdrachtgever voor dat onderdeel is de afdeling
Samenleving. Zie voor de vragen bijlage 1.

1.2

Steekproef
De steekproef had een omvang van 10.000 personen en is per 12 maart 2014 getrokken uit de
op die datum in Zoetermeer woonachtige personen die gedurende de hele maand april 2014 tot
de leeftijdsklasse 12 t/m 26 jaar behoren (exclusief de in de gevangenis verblijvende personene
en die met personen met een zogenaamd briefadres).1

1.3

Veldwerk
De enquête kon alleen via internet worden ingevuld. De enquête stond open van 9 april t/m 5
mei 2014. De steekproefpersonen kregen aan het begin van die periode een brief met het
verzoek de vragenlijst in te vullen. Zij konden deze bereiken met een individuele inlogcode.
Halverwege de veldwerkperiode is een rappelbrief verstuurd.

1.4

Respons
De vragen over het onderwerp jongerenwerk zijn voorgelegd aan jongeren van 12 t/m 23 jaar.
Van deze leeftijdsgroep zitten 7927 personen in de steekproef. Het onderwerp jongerenwerk is
door 1250 respondenten ingevuld. Dit betekent voor dit onderdeel een respons van 16%.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 16,5 jaar. Bijlage 2, vraag 1 bevat een verdeling
van de respondenten naar leeftijd.

1.5

Rapportage
Hoofdstuk 2 t/m 7 bevat de onderzoeksresultaten. Waar mogelijk is een vergelijking met 2012
gemaakt. Bijlage 1 bevat een overzicht van de vragenlijst. Bijlage 2 bevat de open antwoorden
per vraag.
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2

Jongerenwerk

2.1

Bekendheid
Jongeren in Zoetermeer kunnen in een jongerencentrum, in een sporthal of op andere plekken
deelnemen aan allerlei activiteiten van het jongerenwerk. Het gaat om activiteiten
zoals sporten, het volgen van cursussen of gewoon chillen in het jongerencentrum. Ook
organiseren jongerenwerkers samen met de jongeren activiteiten.
Iets meer dan een vijfde van de respondenten (21%) bleek op de hoogte te zijn van het bestaan
van de activiteiten van het jongerenwerk. In 2012 was dat bijna een derde.
Tabel 1: Wist je van het bestaan van de activiteiten van het jongerenwerk? (vraag 158)
In 2014 beantwoord door alle 1250 respondenten, in 2012 door 1252 respondenten.

2012

2014

aantal

%

aantal

% respondenten

respondenten
ja

395

31,5

264

21,1

nee

857

68,5

986

78,9

1252

100,0

1250

100,0

totaal

2.2

Verwachtingen
Meer dan de helft van de respondenten (58%) die van het bestaan van de activiteiten van het
jongerenwerk wisten, verwachten dat een jongerenwerker activiteiten organiseert. 40% verwacht
dat de jongerenwerken helpt bij het organiseren van een activiteit. Ongeveer een op de 5
respondenten verwacht dat de jongerenwerken begeleidt naar werk (21%), ondersteuning biedt bij
opvoedvragen (20%), begeleidt naar een vereniging (17%) en ondersteuning biedt bij het
beantwoorden van ethische vragen (17%). 30% geeft aan niet te weten wat ze verwachten van een
jongerenwerker.
Tabel 2: Wat verwacht je van een jongerenwerker? (vraag 159)
Ingevuld door alle 264 respondenten die in tabel 1 ‘ja’ hebben ingevuld.
Meer antwoorden per respondent mogelijk.
aantal

% respondenten

organiseren van activiteiten

152

57,6%

jongeren helpen bij het organiseren van een activiteit

106

40,2%

begeleiden naar werk

55

20,8%

begeleiden naar een vereniging

46

17,4%

ondersteuning bij het beantwoorden van ethische vraagstukken

46

17,4%

ondersteuning bij opvoedvragen (jonge vaders en moeders)

53

20,1%

7

2,7%

78

29,5%

anders, namelijk: zie bijlage 2 vraag 159.
weet niet

9

Van de respondenten die bekend zijn het jongerenwerk is 68% van mening dat het organiseren van
sportactiviteiten bij de activiteiten van de jongerenwerker horen. Ongeveer de helft van deze groep
respondenten noemt het ‘helpen bij het organiseren van activiteiten’ (52%), het organiseren van
wijkfeesten (46%) en ‘voorlichting, bijv. over drugs en alcohol’ (44%). 20% van deze groep
respondenten geeft geen mening te hebben over welke activiteiten bij een jongerenwerker horen.
Tabel 3: Wat voor activiteiten vind je dat bij de jongerenwerker horen? (vraag 160)
Ingevuld door alle 264 respondenten die in tabel 1 ‘ja’ hebben ingevuld.
Meer antwoorden per respondent mogelijk.
aantal

% respondenten

sportactiviteiten

180

68,2%

voorlichtingen ( bijv. over drugs en alcohol)

116

43,9%

32

12,1%

wijkfeesten

120

45,5%

helpen bij het organiseren van activiteiten

138

52,3%

4

1,5%

53

20,1%

activiteiten voor ouders

anders namelijk: zie bijlage 2 vraag 160
weet niet
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3

Huidige deelname jongerenwerk

3.1

Deelname
Tabel 4 laat zien dat van degenen die bekend waren met het jongerenwerk 9% in de twaalf
maanden voorafgaande aan het onderzoek wel eens heeft meegedaan aan activiteiten van het
jongerenwerk. Dit is in dezelfde orde van grootte als in 2012.
Tabel 4: Heb je in de afgelopen twaalf maanden wel eens aan activiteiten van het jongerenwerk
meegedaan? (vraag 161)
In 2014 ingevuld door alle 264 respondenten die in tabel 1 ‘ja’ hebben ingevuld. In 2012 door 395.
2012
aantal
ja
nee
weet niet
totaal

3.2

2014

% respondenten

aantal

% respondenten

23

5,8

23

8,7

342

86,6

205

77,7

30

7,6

36

13,6

395

100,0

264

100,0

Activiteiten
Van de 23 respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens aan activiteiten van
het jongerenwerk hebben meegedaan, hebben 8 respondenten deelgenomen de sportactiviteiten.
Op de tweede plaats komt ‘chillen in het jongerencentrum’ met 7 respondenten, en op de derde
plaats ‘een georganiseerde activiteit’ 6 respondenten.
Tabel 5: Welke activiteiten waren dat? (vraag 162)
In 2014 ingevuld door alle 23 respondenten die in tabel 4’ met ‘ja’ hebben geantwoord.
Meer antwoorden per respondent mogelijk.
aantal

% respondenten

6

26,1%

1

4,3%

8

34,8%

7

30,4%

- anders: zie bijlage 2, vraag 162

6

26,1%

- weet niet

2

8,7%

- een georganiseerde activiteit
(bijvoorbeeld rappen, debatteren of
een cursus over alcohol)
- samen met jongerenwerkers en
andere jongeren activiteiten
organiseren
- sporten (bijvoorbeeld zaalvoetbal of
zelfverdediging)
- chillen in het jongerencentrum
(gewoon binnenlopen, hangen met
vrienden, tafelvoetballen etc.)
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Waardering
Aan de respondenten die hebben deelgenomen aan activiteiten is vervolgens gevraagd om met
een rapportcijfer aan te geven wat ze vinden van de activiteiten van het jongerenwerk waaraan ze
hebben deelgenomen. 16 van de 22 respondenten gaven een 6 of hoger. Het meest gegeven cijfer
is een 8. Gemiddeld is een 6,6 gegeven. In 2012 was het gemiddelde een 7,6.
Tabel 6: Kun je met een rapportcijfer aangeven wat je vindt van de activiteiten van het jongerenwerk
waaraan je in de afgelopen twaalf maanden hebt meegedaan? (vraag 163)
Door 22 van de 23 respondenten die in tabel 4 met ‘ja’ hebben geantwoord.
rapportcijfer

aantal

% respondenten

1. zeer slecht

1

4,5

3.

1

4,5

4.

2

9,1

5.

2

9,1

6.

4

18,2

7.

3

13,6

8.

5

22,7

9.

3

13,6

10. zeer goed

1

4,5

22

100,0

totaal
gemiddelde rapportcijfer: 6,6

3.3

Reden voor niet-deelname
Onder de niet-deelnemers was een gebrek aan belangstelling -door 46% genoemd- de meest
genoemde reden voor het niet meedoen aan activiteiten. Op de tweede plaats komt ‘geen tijd’
(38%) en op de derde plaats ‘weet er te weinig van’ (34%). De overige redenen scoren beduidend
lager.
Tabel 7: Waarom heb je dat (deelnemen) niet gedaan? (vraag 164)
Ingevuld door alle 205 respondenten die in tabel 4 met ‘nee’ hebben geantwoord.
Meer antwoorden per respondent mogelijk.
aantal
geen tijd

78

38,0%

geen belangstelling

95

46,3%

3

1,5%

tijdstippen komen niet goed uit

14

6,8%

weet er te weinig van af

69

33,7%

anders, namelijk: (bijlage 2, vraag 164)

15

7,3%

weet niet

14

6,8%

te ver weg

12

% respondenten

4

Toekomstige deelname jongerenwerk

4.1

Deelname
Van degenen die niet op de hoogte waren van het bestaan van de activiteiten van het jongerenwerk
heeft 6% aangegeven in de komende maanden wel eens aan activiteiten van het jongerenwerk
deel te nemen. Het merendeel (56%) heeft aangegeven niet deel te nemen en 38%% weet niet of
ze in de komende twaalf maanden aan activiteiten van het jongerenwerk gaan deelnemen. Deze
percentages zijn ongeveer hetzelfde als in 2012.
Tabel 7: Denk je in de komende twaalf maanden wel eens aan activiteiten van het jongerenwerk mee te
doen? (vraag 165)
In 2012 ingevuld door alle 986 respondenten die in tabel 1 met ‘nee’ hebben geantwoord .In 2012 door 857.
2012
aantal
ja

4.2

2014

% respondenten

aantal

% respondenten

63

7,4%

59

6,0

nee

483

56,4%

551

55,9

weet niet

311

36,3%

376

38,1

totaal

857

100,0%

986

100,0

Activiteiten
Van de respondenten die in de komende twaalf maanden wel eens aan activiteiten van het
jongerenwerk denken mee te doen (n=63), denkt iets meer dan de helft (51%) aan de activiteit
sporten deel te nemen. Op de tweede plaats komt ‘chillen in het jongerencentrum’ (42%). Ten
opzichte van 2012 is heeft een verschuiving van sporten naar chillen plaats gevonden.
Tabel 8: Aan welke activiteiten denk je mee te doen? (vraag 166)
Beantwoord door alle 56 respondenten die in tabel 7 ‘ja’ hebben geantwoord, in 2012 door 63 respondenten.
Meer antwoorden per respondenten mogelijk.
2012
aantal
een georganiseerde activiteit (bijvoorbeeld rappen,
debatteren of een cursus over alcohol)
samen met jongerenwerkers en andere jongeren
activiteiten organiseren
sporten (bijvoorbeeld zaalvoetbal of
zelfverdediging)
chillen in het jongerencentrum (gewoon binnen
lopen, hangen met vrienden, tafelvoetballen etc.)
anders
weet niet

2014

% respondenten

17

27,0%

18

28,6

39

62,0

21

33,3%

8
8

12,7%
12,7%

aantal

% respondenten

14

23,7%

17

28,8%

30

50,8%

25

42,4%

8
3

13,6%
5,1%

13

4.3

Reden voor niet-deelname
Ruim 40% van de niet-deelnemers verwacht niet mee te doen door een gebrek aan belangstelling
voor de activiteiten. In dezelfde orde van grootte als in 2012 (36%). Ruim 30% noemt een gebruik
aan tijd. In 2012 was dat hoger: 42%.
Tabel 9: Waarom denk je dat niet te doen? (vraag 167)
Ingevuld door alle 551 respondenten die in tabel 7 ‘nee’ hebben geantwoord. In 2012 door 483 respondenten.
Meer antwoorden per respondent mogelijk.
2012

2014

aantal

% respondenten

aantal

% respondenten

geen tijd

201

41,6%

277

30,9%

geen belangstelling

172

35,6%

377

42,1%

2

0,4%

14

1,6%

tijdstippen komen niet goed uit

12

2,5%

31

3,5%

weet er te weinig van af

34

7%

151

16,9%

anders, namelijk:, zie bijlage 2, vraag 167

42

8,7%

22

2,5%

weet niet

20

4,1%

24

2,7%

te ver weg

Vervolgens is aan alle respondenten gevraagd of de openstelling van de jongerencentra voldoende
is. Het overgrote deel van de respondenten (82%) heeft hierover geen mening omdat ze niet weten
hoe vaak de jongerencentra open zijn. Deze groep is in dezelfde orde van grootte als de
respondenten die onbekend zijn met het jongerenwerk (tabel 1). Van de respondenten vindt 10%
de openstelling van de jongerencentra voldoende; 7% vindt de openstelling onvoldoende.
Tabel 10: Is de openstelling van de jongerencentra voldoende? (vraag 168)
Ingevuld door alle 12 respondenten die de vragen over jongerenwerk hebben beantwoord.
aantal
ja

% respondenten

130

10,4

93

7,4

ik weet niet hoe vaak ze open zijn

1027

82,2

Total

1250

100,0

nee

Van de respondenten vindt 21% dat er voldoende voor jongeren wordt georganiseerd, 37% vindt
dat er onvoldoende wordt georganiseerd en 41% heeft geen mening.
Tabel 11: Vind je dat er in Zoetermeer voldoende voor jongeren wordt georganiseerd? (vraag 169)
Ingevuld door alle 1250 respondenten die de vragen over jongerenwerk hebben beantwoord.
aantal

% respondenten

ja

272

21,8

nee

466

37,3

weet niet

512

41,0

1250

100,0

totaal

14

Van de respondenten is13% bereid zelf dingen te organiseren. Bijna de helft (46%) is niet bereid
zelf dingen te organiseren. 41% geeft aan misschien bereid te zijn zelf iets te organiseren. Bij ‘ja,
als’ zijn zowel voorwaarden om iets te organiseren als activiteiten genoemd. Een veel genoemde
voorwaarde is ’als het betaald wordt’. Veel genoemde activiteiten zijn feesten en festivals .
Tabel 12: Zou je bereid zijn zelf dingen te organiseren? (vraag 170)
Ingevuld door 1249 van de 1250 die de vragen over jongerenwerk hebben beantwoord.
aantal

% respondenten

ja, als: zie bijlage 2 vraag 170

159

12,7

nee

580

46,4

misschien

510

40,8

1249

100,0

totaal
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5

Rondhangen op straat

5.1

Frequentie
Aan alle respondenten is gevraagd of ze wel eens met andere jongeren rondhangen op
straat. En zo ja, hoe vaak ze dat doen. Van de respondenten hangt 40% wel eens rond op straat.
In 2012 was dat 28%. 21% hangt minstens één keer per week op straat rond (17% in 2012).
16% hangt ook rond maar minder vaak (11% in 2012) . De meerderheid (55%) hangt nooit op straat
rond (67% in 2012).
Tabel 13: Hang je wel eens met andere jongeren rond op straat? Hoe vaak hang je met andere
jongeren rond op straat? (vraag 172 en vraag 173)
In 2014 beantwoord door alle 1250 respondenten, in 2012 door 1252.
2012
aantal
ja:

2014

% respondenten
27,9%

349
meer dan 1 keer per week
1 keer per week
enkele keren per maand
minder dan 1 keer per maand
weet niet

weet niet
totaal

% respondenten

501

40,1

108

8,6%

168

13,4%

86

6,9%

93

7,4%

86

6,9%

46

3,7%

145
59

11,6%
4,7%

36

2,9%

1,8%

23

nee

aantal

842

67,3%

693

55,4

61

4,9%

56

4,5

1250

100,0

1252

100,0

Tabel 14 laat zien dat het rondhangen op straat afneemt met het stijgen van de leeftijd van de
respondenten.
Tabel 14: Aantal rond hangende jongeren naar leeftijdsklasse.
leeftijdklasses
12 t/m 15 jaar
aantal
ja

% aantal

20 t/m 23 jaar
% aantal

totaal
%

aantal

%

270

53,9%

173

34,5%

58

11,6%

501

100,0%

meer dan 1 keer per week

99

58,9%

54

32,1%

15

8,9%

168

100,0%

1 keer per week

54

58,1%

27

29,0%

12

12,9%

93

100,0%

enkele keren per maand

80

55,2%

52

35,9%

13

9,0%

145

100,0%

minder dan 1 keer per maand

17

28,8%

27

45,8%

15

25,4%

59

100,0%

20

55,6%

13

36,1%

3

8,3%

36

100,0%

268

38,7%

198

28,6%

227

32,8%

693

100,0%

38

67,9%

16

28,6%

2

3,6%

56

100,0%

weet niet
nee
weet niet

16

16 t/m 19 jaar

5.2

Overlast
Van de respondenten die wel eens op straat rondhangen zegt 9% dat andere mensen daar wel
eens last van hebben. (15% in 2012)
Tabel 15: Hebben andere mensen er wel eens last van als je met andere jongeren op straat rond
hangt? (vraag 173)
Ingevuld door 500 van de 501 respondenten die in tabel 14 ja’ hebben geantwoord.
2012
aantal
ja
nee
weet niet
totaal

2014

% respondenten

aantal

% respondenten

52

14,9

43

8,6

243

69,6

356

71,2

54

15.5

101

20,2

349

100,0

500

100,0

De meest genoemde situatie waardoor hangjongeren merken dat ze overlast bezorgen is dat
bewoners ze rustig daarop aanspreken; aangegeven door 37% van de respondenten die merken
dat andere mensen wel eens last van ze hebben (43% in 2012).Op de tweede plaats komt
‘bewoners worden boos op ons/schreeuwen naar ons’, door 35% van de hangjongeren
aangegeven (51% in 2012).
Tabel 16: Waar merk je dat aan? (vraag 174)
Ingevuld door de 43 respondenten die in tabel 15 ‘ja’ hebben geantwoord. In 2012 door 52 respondenten
1

beantwoord. Meer antwoorden per respondent mogelijk .
2012

2014

aantal

% respondenten

aantal

% respondenten

bewoners spreken ons hier rustig op aan

24

42,9%

16

37,2%

bewoners worden boos op ons /

27

51,2%

15

34,9%

15

28,8%

8

18,6%

6

11,5%

1

2,3%

21

40,4%

11

25,6%

dat hoor ik via anderen

4

7,7%

7

16,3%

anders, namelijk: zie bijlage 2, vraag 174)

5

9,6%

11

25,6%

weet niet

4

7,7%

4

9,3%

schreeuwen naar ons
bewoners lopen met een boog om ons heen
jongerenwerkers spreken ons hier op aan
politie spreekt ons hier op aan

Tabel 17 laat zien dat twee derde van de hangjongeren die merken dat ze zorgen voor overlast
(67%), begrijpt dat andere mensen er wel eens last van hebben als ze met andere jongeren
rondhangen op straat. In 2012 was dit ongeveer hetzelfde (63%).

1

In 2012 zijn per respondent meer antwoorden gegeven dan in 2014; respectievelijk 2 en 1,7 antwoorden per
respondent.

17

Tabel: 17 Begrijp je dat andere mensen er wel eens last van hebben? (vraag 175)
Ingevuld door de 43 respondenten die in tabel 15 ja’ hebben geantwoord (52 in 2012).
2012
aantal

2014

% respondenten

aantal

% respondenten

ja

33

63,4

29

67,4

nee

16

30,8

13

30,2

3

5,8

1

2,3

52

100,0%

43

100,0

weet niet
totaal

Als hangjongerengevraag wordt naar de reden waarom ze ‘hangen’ geeft de helft aan dat dit
spontaan gebeurt. Op de tweede plaats – door 38% aangegeven- komt ‘dat is de manier om elkaar
te ontmoetten.’ Op de derde plaats komt ‘verveling’, (28%).

5.3

Redenen rondhangen
Tabel 18: Wat is de reden dat je ‘hangt’? (vraag 176)
Beantwoord door 499 van de 501 respondenten die in tabel 13 ‘ja ’hebben geantwoord.
aantal

% respondenten

dat is de manier om elkaar te ontmoeten

190

38,1%

verveling

141

28,3%

91

18,2%

het gebeurt spontaan

250

50,1%

anders, namelijk zie bijlage 2, vraag 176:

129

25,9%

22

4,4%

we kunnen elkaar niet op een andere plaats ontmoeten

weet niet
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6

JOP

6.1

Bekendheid
Een JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) is een overdekte ontmoetingsplaats voor jongeren in de
buitenruimte.
Aan alle respondenten is gevraagd of ze bekend waren met de JOP. Van de respondenten is 18%
bekend met de JOP.
Tabel 19: Was je bekend met de JOP? (vraag 177)
Ingevuld door 1248 van de 1250 die de vragen over jongerenwerk hebben beantwoord.
aantal
ja

% respondenten

219

17,5

nee

1029

82,5

totaal

1248

100,0

Van de respondenten die bekend zijn met een JOP heeft 43% een JOP in de wijk waar hij of zij
woont.

Tabel 20: Is er in de wijk waar je woont een JOP? (vraag 178)
Ingevuld door alle 219 respondenten die in tabel 19 ‘ja’ hebben geantwoord.
aantal

% respondenten

ja

93

42,5

nee

35

16,0

weet niet

91

41,6

219

100,0

totaal

Van de groep respondenten die bekend is met de JOP en er één in de wijk heeft waar men woont
maakt 8% gebruik van de JOP. De belangrijkste redenen waarom men geen gebruik maakt van een
JOP zijn dat dat ze er geen behoefte aan hebben, bij iemand thuis terecht kunnen, de JOP’s smerig
zijn en er al een andere groep jongeren hangt.
6.2

Gebruik
Tabel 21: Maak je wel eens gebruik van een JOP? (vraag 179)

ja, wanneer en hoe? zie bijlage 2, vraag 179
nee, waarom niet? zie bijlage 2, vraag 179
weet niet
totaal

aantal

% respondenten

7

7,5

77

82,8

9

9,7

93

100,0

Van de respondenten die wel bekend zijn met de JOP, maar geen JOP in de wijk hebben of niet
weten of ze er een in de wijk is waar ze wonen, zou 44% geen gebruik maken van een JOP. Meer
keren genoemde redenen zijn: geen behoefte aan, geen tijd, zit liever binnen met vrienden, te
oude, vies, bezet door een andere groep jongeren.
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21% zou er gebruik van maken als vrienden dat ook zouden doen, en 10% als er activiteiten
georganiseerd zouden worden.
Tabel 22: Zou jij gebruik maken van een JOP? (vraag 180)
Beantwoord door alle 126 respondenten die in tabel 20 ‘nee’ of ‘weet niet ‘hebben geantwoord.
aantal

% respondenten

9

7,1

alleen als mijn vrienden dat doen

26

20,6

alleen als er leuke activiteiten georganiseerd worden daaromheen

12

9,5

nee, waarom niet? zie bijlage 2, vraag 180.

55

43,7

weet niet

24

19,0

126

100,0

ja, wanneer en hoe? zie bijlage 2, vraag 180.

totaal
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7

Jongerenwerkers

7.1

Contact
Jongerenwerkers spreken (groepen) jongeren aan op straat. Ze doen dat om hen beter te
leren kennen en om hen te vertellen over activiteiten van het jongerenwerk. Maar ze
spreken ze zo nodig ook aan op ongewenst gedrag.
Aan de jongeren die wel eens op straat rond hangen is gevraagd of ze in de afgelopen12 maanden
wel eens zijn aangesproken door een jongerenwerker.
Van de respondenten die wel eens op straat rondhangen is in de afgelopen twaalf maanden
slechts 4% wel eens door een jongerenwerker aangesproken. Dit is in de zelfde orde van grootte
als in 2012.
Tabel 23: Ben je in de afgelopen twaalf maanden wel eens aangesproken door een jongerenwerker
(vraag 181)?
Beantwoord door 498 van de 501 respondenten die in tabel 13 hebben aangegeven wel eens op straat rond te
hangen.
2012
aantal
ja
nee
weet niet
totaal

7.2

2014

% respondenten

aantal

% respondenten

21

6,0

18

3,6

312

89,4%

449

90,2

16

4,6

31

6,2

349

100,0

498

100,0

Wenselijkheid
Van de respondenten vindt 65% het een goede zaak dat jongerenwerkers (groepen) jongeren op
straat aanspreken; 21% vindt het zonder meer een goede zaak, 43,7% verbindt daaraan de
voorwaarde dat sprake moet zijn van ongewenst gedrag.
Veel minder respondenten (5%) vindt dat geen goede zaak. 21% maakt het niet uit en 9% heeft
geen mening.
De resultaten zijn niet goed vergelijkbaar omdat naar aanleiding van de resultaten uit 2012 de
antwoordcategorie ‘alleen als er sprake is van ongewenst gedrag’ is toegevoegd. Er is in 2014 een
verschuiving te zien van ‘maakt mij niet uit’ en ‘geen mening’ naar ‘ja,’ en ‘ja alleen als sprake is van
ongewenst gedrag’. Ten opzichte van 2012 hebben de jongeren in 2014 een duidelijkere mening
ten aanzien van deze vraag.
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Tabel 23: Vind je het een goede zaak dat jongerenwerkers (groepen) jongeren op straat aanspreken?
(vraag 182)
Ingevuld door 1247 van de 1250 respondenten. In 2012 1252 van de 1263. Door toevoeging van de
antwoordcategorie ‘ja, alleen als sprake is van ongewenst gedrag’ zijn 2012 en 2014 niet zonder meer
vergelijkbaar.
2012

ja

2014

aantal

% respondenten

aantal

% respondenten

519

41,5

261

20,9

545

43,7

ja, alleen als sprake is van ongewenst gedrag
nee

107

8,5

67

5,4

maakt mij niet uit

414

33,1

260

20,9

geen mening

212

16,9

114

9,1

1252

100,0

1247

100,0

totaal

Aan de respondenten die het een goede zaak vinden of alleen een goede zaak vinden als sprake
is van ongewenst gedrag, is gevraagd waarom ze het een goede zaak vinden. Door meer dan
driekwart van deze groep respondenten (77%) is ‘bewust maken van het ongewenst gedrag en het
gedrag aanpassen’ aangekruist. Door driekwart is ‘problemen voorkomen’ aangekruist. Op de
derde plaats komt ‘minder overlast’ (61%) en op de vierde plaats ‘minder vernielingen’ (52%)
Tabel 24: Waarom vind je het een goede zaak dat jongerenwerkers (groepen) jongeren op straat
aanspreken? (vraag 183)
Ingevuld door 804 van de 806 respondenten die in tabel 23 ‘ja’ of ‘ja, alleen als sprake is van ongewenst
gedrag’ hebben geantwoord. Meer antwoorden per respondent mogelijk.
aantal

% respondenten

om de jongeren te leren kennen en weten wat ze willen

291

36,2%

bewust maken van het ongewenst gedrag en het gedrag aanpassen

622

77,4%

minder hangjongeren

269

33,5%

minder overlast

488

60,7%

problemen voorkomen

605

75,2%

afname (gevoelens van) onveiligheid

347

43,2%

minder vernielingen

418

52,0%

beter dan de politie erop af sturen

308

38,3%

sturen naar een nuttigere vrije tijdsbesteding

143

17,8%

anders namelijk: zie bijlage 2 vraag 183

25

3,1%

weet niet

24

3,0%

Aan de respondenten die het geen goede zaak vinden dat jongerenwerkers (groepen) jongeren op
straat aanspreken is gevraagd waarom zij dat geen goede zaak vinden. De door deze groep meest
aangekruiste reden is ‘helpt niet’ (52%). Op de tweede plaats komt ‘groepen jongeren nemen de
jongerenwerker niet serieus’(46%). Op de derde en vierde plaats komen ‘je kunt nergens meer
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ongestoord met vrienden bij elkaar komen (42%) en ‘aangesproken worden terwijl geen overlast
wordt veroorzaakt’(40%).
Tabel 25: Waarom vind je het geen goede zaak dat jongerenwerkers (groepen) jongeren op straat
aanspreken? (vraag 184)
Ingevuld door alle 67 respondenten die in tabel 23 ‘nee’ hebben ingevuld.
aantal

% respondenten

aangesproken worden terwijl geen overlast wordt veroorzaakt

27

40,3%

je kunt nergens meer ongestoord met vrienden bij elkaar komen

28

41,8%

het helpt niet

35

52,2%

groepen jongeren nemen de jongerenwerker niet serieus

31

46,3%

22

32,8%

8

11,9%

11

16,4%

kan ook averechts werken; jongeren gaan overlast veroorzaken om zich te
bewijzen
anders namelijk: zie bijlage 2 vraag 184)
weet niet

Van de respondenten was 175 op de hoogte van het bestaand van jongerencoaches.
Tabel 26: Een jongere met problemen (bijvoorbeeld thuis, op school of met drugs, alcohol of geld)
kan worden geholpen door een jongerencoach. Dat is een jongerenwerker die individuele jongeren
begeleidt (en dus geen groepen jongeren).Wist je van het bestaan van de ambulant jongerencoaches?
(vraag 185)
aantal
ja

% respondenten

206

16,5

nee

1040

83,5

totaal

1246

100,0

niet ingevuld
totaal

4
1250
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Bijlage 1

1

Hoe oud ben je?

Singleresponsevraag

12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar
25 jaar
26 jaar

2

Ben je een man of een vrouw?

Singleresponsevraag

Woon je (al) zelfstandig?

Singleresponsevraag

man
vrouw

3

ja: woon alleen
ja: woon samen met één of meer anderen
nee: woon nog bij (één van) mijn ouders of verzorgers
nee: anders
weet niet

4

Welke van onderstaande situaties is het meest op jou van
toepassing?

ik ben scholier of student
ik doe betaald werk [>> Vraag 6.]
ik zoek betaald werk [>> Vraag 6.]
anders [>> Vraag 6.]
weet niet [>> Vraag 6.]
24

Singleresponsevraag

5

Welk onderwijs volg je?

Singleresponsevraag

basisonderwijs [>> Vraag 8.]
praktijkonderwijs [>> Vraag 8.]
brugklas [>> Vraag 8.]
VMBO TL / MAVO [>> Vraag 8.]
VMBO overig [>> Vraag 8.]
HAVO [>> Vraag 8.]
VWO [>> Vraag 8.]
MBO [>> Vraag 8.]
HBO [>> Vraag 8.]
WO [>> Vraag 8.]
anders [>> Vraag 8.]
weet niet [>> Vraag 8.]

6

Wat is je hoogste voltooide opleiding?

Singleresponsevraag

basisonderwijs [>> Vraag 8.]
praktijkonderwijs [>> Vraag 8.]
VMBO TL / MAVO [>> Vraag 8.]
VMBO overig [>> Vraag 8.]
HAVO [>> Vraag 8.]
VWO [>> Vraag 8.]
MBO [>> Vraag 7.]
HBO [>> Vraag 8.]
WO [>> Vraag 8.]
anders [>> Vraag 8.]
geen [>> Vraag 8.]
weet niet [>> Vraag 8.]

7

Welk niveau van het MBO heb je gedaan?

Singleresponsevraag

niveau 1
niveau 2 of hoger
weet niet

25

Jongerenwerk

158

12-23 jarigen

Jongeren in Zoetermeer kunnen deelnemen aan allerlei
activiteiten van het jongerenwerk in een jongerencentrum, in een
sporthal of op andere plekken. Het gaat om activiteiten zoals
sporten, het volgen van cursussen of gewoon chillen in het
jongerencentrum.Ook organiseren jongerenwerkers samen met
de jongeren activiteiten. Wist je van het bestaan van de
activiteiten van het jongerenwerk?

Singleresponsevraag

VRAAG 158 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN,
INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR:: >> VRAAG 186.
Alle onderstaande voorwaarden zijn waar:
+ en vraag 1 is niet beantwoord met 13 (24 jaar)
+ en vraag 1 is niet beantwoord met 14 (25 jaar)
+ en vraag 1 is niet beantwoord met 15 (26 jaar)
ja
nee [>> Vraag 165.]

159

Wat verwacht je van een jongerenwerker?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Minimaal aantal vinkjes: 1

organiseren van activiteiten
jongeren helpen bij het organiseren van een activiteit
begeleiden naar werk
begeleiden naar een vereniging
ondersteuning bij het beantwoorden van ethische vraagstukken
ondersteuning bij opvoedvragen (jonge vaders en moeders)
anders, namelijk:

weet niet Ex
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Multiresponsevraag

160

Wat voor activiteiten vind je dat bij de jongerenwerker
horen?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

sportactiviteiten
voorlichtingen ( bijv. over drugs en alcohol)
activiteiten voor ouders
wijkfeesten
helpen bij het organiseren van activiteiten
anders namelijk:

weet niet Ex

161

Heb je in de afgelopen twaalf maanden wel eens aan
activiteiten van het jongerenwerk meegedaan?

Singleresponsevraag

ja
nee [>> Vraag 164.]
weet niet [>> Vraag 168.]

162

Welke activiteiten waren dat?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

een georganiseerde activiteit (bijvoorbeeld (rappen, debatteren of een cursus over alcohol)
samen met jongerenwerkers en andere jongeren activiteiten organiseren
sporten (bijvoorbeeld zaalvoetbal of zelfverdediging)
chillen in het jongerencentrum (gewoon binnenlopen, hangen met vrienden, tafelvoetballen etc.)
anders
weet niet Ex
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163

Kun je met een rapportcijfer aangeven wat je vindt van de
activiteiten van het jongerenwerk waaraan je in de
afgelopen twaalf maanden hebt meegedaan?

Singleresponsevraag

1. zeer slecht [>> Vraag 168.]
2. [>> Vraag 168.]
3. [>> Vraag 168.]
4. [>> Vraag 168.]
5. [>> Vraag 168.]
6. [>> Vraag 168.]
7. [>> Vraag 168.]
8. [>> Vraag 168.]
9. [>> Vraag 168.]
10. zeer goed [>> Vraag 168.]
weet niet [>> Vraag 168.]

164

Waarom heb je dat niet gedaan?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

geen tijd [>> Vraag 168.]
geen belangstelling [>> Vraag 168.]
te ver weg [>> Vraag 168.]
tijdstippen komen niet goed uit [>> Vraag 168.]
weet er te weinig van af [>> Vraag 168.]
anders, namelijk: [>> Vraag 168.]

weet niet Ex [>> Vraag 168.]

165

Denk je in de komende twaalf maanden wel eens aan
activiteiten van het jongerenwerk mee te doen?

ja
nee [>> Vraag 167.]
weet niet [>> Vraag 168.]
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Singleresponsevraag

166

Aan welke activiteiten denk je mee te doen?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

een georganiseerde activiteit (bijvoorbeeld rappen, debatteren of een cursus over alcohol) [>>
Vraag 168.]
samen met jongerenwerkers en andere jongeren activiteiten organiseren [>> Vraag 168.]
sporten (bijvoorbeeld zaalvoetbal of zelfverdediging) [>> Vraag 168.]
chillen in het jongerencentrum (gewoon binnenlopen, hangen met vrienden, tafelvoetballen etc.) [>>
Vraag 168.]
anders [>> Vraag 168.]
weet niet Ex [>> Vraag 168.]

167

Waarom denk je dat niet te doen?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

geen tijd
geen belangstelling
te ver weg
tijdstippen komen niet goed uit
weet er te weinig van af
anders, namelijk:

weet niet Ex

168

Is de openstelling van de jongerencentra voldoende?

Singleresponsevraag

ja
nee
ik weet niet hoe vaak ze open zijn
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169

Vind je dat er in Zoetermeer voldoende voor jongeren
wordt georganiseerd?

Singleresponsevraag

Zou je bereid zijn zelf dingen te organiseren?

Singleresponsevraag

Hang je wel eens met andere jongeren rond op straat?

Singleresponsevraag

ja
nee
weet niet

170
ja, als:

nee
misschien

171

ja
nee [>> Vraag 177.]
weet niet [>> Vraag 177.]

172

Hoe vaak hang je met andere jongeren rond op straat?

Singleresponsevraag

meer dan 1 keer per week
1 keer per week
enkele keren per maand
minder dan 1 keer per maand
weet niet

173

Hebben andere mensen er wel eens last van als je met
andere jongeren op straat rond hangt?

ja
nee [>> Vraag 176.]
weet niet [>> Vraag 176.]

30

Singleresponsevraag

174

Waar merk je dat aan?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

bewoners spreken ons hier rustig op aan
bewoners worden boos op ons / schreeuwen naar ons
bewoners lopen met een boog om ons heen
jongerenwerkers spreken ons hier op aan
politie spreekt ons hier op aan
dat hoor ik via anderen
anders, namelijk:

weet niet Ex

175

Begrijp je dat andere mensen er wel eens last van
hebben?

Singleresponsevraag

Wat is de reden dat je ‘hangt’?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Multiresponsevraag

ja
nee
weet niet

176

Minimaal aantal vinkjes: 1

dat is de manier om elkaar te ontmoeten
verveling
we kunnen elkaar niet op een andere plaats ontmoeten
het gebeurt spontaan
anders, namelijk:

weet niet Ex
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177

Een JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) is een overdekte
ontmoetingsplaats voor jongeren in de buitenruimte.Was
je bekend met de JOP?

Singleresponsevraag

ja
nee [>> Vraag 180.]

178

Is er in de wijk waar je woont een JOP?

Singleresponsevraag

ja
nee [>> Vraag 180.]
weet niet [>> Vraag 180.]

179

Maak je wel eens gebruik van een JOP?

Singleresponsevraag

ja, wanneer en hoe? [>> Vraag 181.]

nee, waarom niet? [>> Vraag 181.]

weet niet [>> Vraag 181.]

180

Zou jij gebruik maken van een JOP?

ja, wanneer en hoe?

alleen als mijn vrienden dat doen
alleen als er leuke activiteiten georganiseerd worden daaromheen
nee, waarom niet?

weet niet
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Singleresponsevraag

181

Jongerenwerkers spreken (groepen) jongeren aan op
straat.Ze doen dat om hen beter te leren kennen en om
hun te vertellen over activiteiten van het
jongerenwerk.Maar ze spreken ze zo nodig ook aan op
ongewenst gedrag. Ben je in de afgelopen twaalf
maanden wel eens aangesproken door een
jongerenwerker?

Singleresponsevraag

VRAAG 181 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN,
INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR:: >> VOLGENDE VRAAG
vraag 171 is beantwoord met 1 (ja)
ja
nee
weet niet

182

Vind je het een goede zaak dat jongerenwerkers
(groepen) jongeren op straat aanspreken?

Singleresponsevraag

ja
ja, alleen als sprake is van ongewenst gedrag
nee [>> Vraag 184.]
maakt mij niet uit [>> Vraag 185.]
geen mening [>> Vraag 185.]

183

Waarom vind je het een goede zaak dat jongerenwerkers
(groepen) jongeren op straat aanspreken?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1
om de jongeren te leren kennen en weten wat ze willen [>> Vraag 185.]
bewust maken van het ongewenst gedrag en het gedrag aanpassen [>> Vraag 185.]
minder hangjongeren [>> Vraag 185.]
minder overlast [>> Vraag 185.]
problemen voorkomen [>> Vraag 185.]
afname (gevoelens van) onveiligheid [>> Vraag 185.]
minder vernielingen [>> Vraag 185.]
beter dan de politie erop af sturen [>> Vraag 185.]
sturen naar een nuttigere vrije tijdsbesteding [>> Vraag 185.]
anders namelijk: [>> Vraag 185.]

weet niet Ex [>> Vraag 185.]
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184

Waarom vind je het geen goede zaak dat
jongerenwerkers (groepen) jongeren op straat
aanspreken?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

aangesproken worden terwijl geen overlast wordt veroorzaakt
je kunt nergens meer ongestoord met vrienden bij elkaar komen
het helpt niet
groepen jongeren nemen de jongerenwerker niet serieus
kan ook averechts werken; jongeren gaan overlast veroorzaken om zich te bewijzen
anders namelijk:

weet niet Ex

185

ja
nee

34

Een jongere met problemen (bijvoorbeeld thuis, op
school of met drugs, alcohol of geld) kan worden
geholpen door een jongerencoach. Dat is een
jongerenwerker die individuele jongeren begeleidt (en dus
geen groepen jongeren).Wist je van het bestaan van de
ambulant jongerencoaches?

Singleresponsevraag
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Bijlage 2.
Vraag 1: Hoe oud ben je?
aantal

% respondenten

Cumulativef %

12 jaar

140

11,2

11,2

13 jaar

164

13,1

24,3

14 jaar

136

10,9

35,2

15 jaar

136

10,9

46,1

16 jaar

112

9,0

55,0

17 jaar

105

8,4

63,4

18 jaar

103

8,2

71,7

19 jaar

67

5,4

77,0

20 jaar

69

5,5

82,6

21 jaar

60

4,8

87,4

22 jaar

80

6,4

93,8

23 jaar

78

6,2

100,0

1250

100,0

totaal

Vraag 2: Ben je een man of een vrouw?
aantal

% respondenten

man

564

45,1

vrouw

686

54,9

totaal

1250

100,0

Vraag 3: Woon je (al) zelfstandig?
aantal

% respondenten

ja: woon alleen

23

1,8

ja: woon samen met één of meer anderen

43

3,4

1165

93,2

19

1,5

1250

100,0

nee: woon nog bij (één van) mijn ouders of verzorgers
nee: anders
totaal
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vraag 4: Welke van onderstaande situaties is het meest op jou van toepassing?
aantal

% respondenten

1096

87,7

ik doe betaald werk

88

7,0

ik zoek betaald werk

35

2,8

anders

26

2,1

5

,4

1250

100,0

aantal

% respondenten

ik ben scholier of student

weet niet
totaal

Vraag 5: . Welk onderwijs volg je?

basisonderwijs

73

6,7

praktijkonderwijs

17

1,6

brugklas

60

5,5

149

13,6

65

5,9

HAVO

173

15,8

VWO

226

20,6

MBO

116

10,6

HBO

124

11,3

WO

82

7,5

anders

9

,8

weet niet

2

,2

1096

100,0

VMBO TL / MAVO
VMBO overig

totaal
niet ingevuld
totaal

154
1250
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Vraag 6: Wat is je hoogste voltooide opleiding?
aantal

% respondenten

basisonderwijs

5

3,2

praktijkonderwijs

4

2,6

18

11,7

6

3,9

HAVO

14

9,1

VWO

7

4,5

MBO

61

39,6

HBO

22

14,3

WO

4

2,6

anders

5

3,2

geen

5

3,2

weet niet

3

1,9

154

100,0

VMBO TL / MAVO
VMBO overig

totaal
niet ingevuld

1096

totaal

1250

Vraag 7: Welk niveau van het MBO heb je gedaan?
aantal
niveau 1

% respondenten
3

4,9

niveau 2 of hoger

58

95,1

totaal

61

100,0

niet ingevuld

1189

totaal

1250

Vraag 159. Wat verwacht je van een jongerenwerker? Anders, namelijk:
Ingevuld door 6 van de 7 de respondenten die bij vraag 159 ‘anders namelijk: ’hebben ingevuld.
Die jou help en naar je luistert
Er zijn voor de jongeren die daar behoefte aanhebben. Op welk vlak dat ook mag zijn. Dit kan verschillen van werk
zoeken tot de thuissituatie even ontvluchten.
Hang jongeren binnen halen en aan het werk zetten
Klusjes, zoals het doen van vrijwilligerswerk.
Stimuleren van jongeren die geen werk of opleiding volgen om dat wel te gaan doen
Vrolijk meedoen en enthousiast zijn dat de kinderen het ook een beetje naar hun zin hebben.
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Vraag 160: Wat voor activiteiten vind je dat bij de jongerenwerker horen? Anders namelijk:
Ingevuld door alle 4 de respondenten die bij vraag 160 ‘anders namelijk:’hebben ingevuld.
Activiteiten die bijdragen aan een leuke jeugd waarin jongeren ook kunnen genieten van het feit dat ze jong zijn
Jongerenwoningen creeren voor een redelijke prijs
Klusjes, zoals het doen van vrijwilligerswerk.
Verschillende culturen meer van ekaar laten leren zodat mensen elkaar meer achepteren

Vraag 164: Waarom heb je dat niet gedaan? Anders, namelijk:
Ingevuld door alle 15 respondenten die bij vraag 164 ‘anders namelijk’ hebben ingevuld.
Er zijn geen activiteiten in mijn buurt
Geen interesse
Geen zin
Het is dom
Ik ga liever zelf als jongerenwerker aan de slag
Ik heb het prima naar mijn zin
Ik heb mijn eigen bezigheden met vrienden en etc.
Mama: is sociaal-emotioneel niet sterk genoeg om daar heen te kunnen gaan
Nooit over nagedacht.
Vaak waren de activiteiten tot 16 jaar of tot 18 jaar
Vanwege mijn problemen
Veel tijd kwijt aan stage lopen en school.
Waren niet leuk
Was er geen 1 in mijn wijk
Woord niks georganiseerd waar ik graag naar toe zou willen

Vraag 167: Waarom denk je dat niet te doen? Anders, namelijk:
Ingevuld door 20 van de 22 respondenten die bij vraag 167 ‘anders namelijk’hebben ingevuld.
Dat mag ik niet uit spreken.
Druk met school.
Ik ben op het moment druk bezig mijn opleiding af te ronden.Ik werk onregelmatig in een ziekenhuis en daardoor
Ben ik niet altijd beschikbaar.
Ik ga op jaarwisseling, dus heb geen tijd
Ik heb een vriendin en 2 kinderengeen tijd en geld voor andere dingen
Ik heb er geen behoefte aan
Ik heb voldoende aan mijn vrienden en sportvereniging
Ik heb vrienden, dat is interessanter dan vreemde mensen die ik 9 van de 10 keer niet mag
Ik kan momenteel niet zoveel doen omdat ik in een medische situatie zit. Ik loop met krukken of zit in een rolstoel.
Dit is maar tijdelijk, maar de komende maanden zou ik niet heel veel kunnen doen.
Ik vind het thuis al gezellig genoeg
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Ken nog niemand hier
Mijn leeftijd (ik ben 23!). Ik geloofd dat deze enquete niet echt rekening heeft gehouden met oudere jongeren...
Omdat ik christelijk ben ik denk daar fouten mensen te ontmoeten
omdat ik gehandicapt ben
Sociaal vind ik het moeilijk
Stage
Te oud
Verstandelijk beperkt
Vriendinnen gaan er ook niet heen.Sommige zijn wat ouder en over 2 maanden val ik ok niet meer in de doelgroep
t/m 23 jaar.
Wil meer tijd geven aan hockey & studie.

Vraag 170. Zou je bereid zijn zelf dingen te organiseren? Ja, als:
Ingevuld door 144 van de 159 die bij vraag 170 ‘ja, als’hebben ingevuld.
Activiteiten voor kinderen en jongeren die een moeilijke thuissituatie hebben
Afhankelijk van het beleid en regelgeving wat hierbij komt kijken
Alles op het gebied van sport, cultuur of misschien wel schoonheidscursussen
Als er een budget voor zou zijn om echt iets leuks te doen.
Als het om leuke activiteiten gaat wel
Als het op mijn pas komt, of als het mij intrereseert aqua onderwerp
Als ik dat als baantje kan hebben en dat misschien samen met vriendinnen ofzo kan doen.
Als mijn hulp nodig is en ik het leuk vind. Ik help graag maar school gaat voor. Wanneer ik tijd heb vind ik al snel
alles leuk.
Andere belangrijkere evenementen die nog wat Euros opleveren.
Andere bijvoorbeeld ook meedoen.
Betrokken zijn met (grootschalige) activiteiten voor jongeren, bv festivals of sportactiviteiten (Dit lijkt me leuk omdat
ik graag een eventmanager wil worden)
Bijvoorbeeld een leuk uitje naar het zwembad of iets en dan met de bus gaan en iedereen de bus zelf betalen en
dan naar het zwembad het hofbad gaan
buurt feesten, feesten,
Cursus mobielhoesje ontwerpen of een toernooi bedenken dat kinderen die niet sporten, een paar leuke en gratis
lessen komen met als laatste een toernooitje
Dat kan ik best op mij nemen
Dat vind ik geweldig
De gemeente bereid is subsidies te verlenen zou ik wel bereid zijn uitgaansfeesten te organiseren.
De gemeente Zoetermeer wel meewerkt..
De mede organisators enthousiast zijn
Dit gefinancierd word. er mogelijkheid is tot ruimte/materialen. er mogelijkheid is tot reclame maken
Doe ik al
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Een barbecue met je eigen buurt
Een feest / bijeenkomst / debat
Een festival
Een festival met hulp & invenstering van de overheid
Een heel groot feest
Een leuke meiden avond, gelegenheden voor jongens om te voetballen en/of hun activiteiten laten uitvoeren
Een meidenmiddag
Een politieke jongeren partij/vereniging en misschien een club voor jongeren die "nerdy" zouden willen doen zoals
warhammer dungeons and dragons en zo
Een voetbal veld kunst gras in meerzicht Zodat iedereen kunt voetballen.
Elke feestdag wat te vieren valt, en belangrijke verjaardagen zoals de burgermeester.
Er betaald zou worden
Er budget is, met professionele hulp en advies
Er een financiële compensatie tegenover staat en ik de vrijheid heb om iets te organiseren waarvan ik denk dat
jongeren leuk vinden
Er een goede aanleiding voor is en ik zelf volledig achter de activiteiten sta
Er goed over dingen overlegd kan worden wel
Er ook anderen zijn die mij willen helpen en niet halverwege stoppen. ze moeten er ook echt zin in hebben.
Er ook iets tegenover staat
Er wat meer reclame voor wordt gemaakt(duidelijker is wat er te doen is)
Evenementen, gezellige middagen voor jongeren, alles wat te maken heeft met entertainment en iedereen het naar
zijn zin maken
Feesten
Feesten die 3 dagen door gaan goedkope consumties en 20 % van de winst gaat naar een goed doel
Feesten ,sportactiviteiten, knutselen, een dag voor meiden om iets leuks met vriendinnen te doe, neen dag voor
jongens om iets leuks met vrienden te doen
Feesten, spreek uren, advies geven
Feestjes
Feestjes
Feestjes enz.
Festival
Festivals
Festivals
Festivals of zoiets
Festivals voor verschillende leeftijden
Festivals, feesten, chillings.
Festivals, Sportevenement
Graffiti jam in bijvoorbeeld tunneltje in Meerzicht.
Helpen met concerten organiseren en helpen met les geven over literatuur, tekst schrijven, gedichten schrijven,
kritiek lezen en een commentaar geven, Engels, Frans, Roemeens en geschiedenis.
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Het betaald werd! Dan zou ik best iets willen organiseren! Dat lijkt me super leuk!
Het een leuk idee is en er mensen die ik ken meehelpen met organiseren
Het een leuke activiteit is
Het goed betaalt
Het heeft te maken met uitgaans gelegenheden
Het met een gezellig groepje gebeurt
Het met muziek/drummen en sporten te maken heeft
Het moet wel maar ik zou niet gelijk morgen 1 2 3 beginnen
Het mogelijk is om festivals in Zoetermeer te laten plaatsvinden met Djs zoals vroeger op het plein voor de
bibliotheek in Zoetermeer een groot festival was met verschillende Djs.
Het niet een kinderachtig uitje is, maar een klimparcour of iets dergelijks
Het niet te veel tijd kost
Het om dingen gaat die ik leuk vind (klinkt egoistisch maar anders vind ik het moeilijk om me te motiveren)
Het om iets gaat wat bijdraagt aan onze leefomgeving.
Het overeen komt met mijn interesses en ik geschikt ben
Het voor mijn straat is. Er wordt soms door mensen uit mijn straat een straatfeest georganiseerd. En soms doen we
een straatfeest voor kinderen in de zomer. En meestal kom ik dan op dat idee en organiseer ik het.
het wel leuken gezellige dingen zijn
Het zou kunnen!!! Ik wil wel meer betrokken zijn met Zoetermeer/jongeren dingen etc. Ik wil graag zelf iets
organiseren
Het zou mogen, zou ik graag leuke buurtfeesten willen organiseren en/of leuke toernooien
Huiswerk dingen zeg maar
Iets competitiefs of zo
Ik dat samen met vriendinnen mag doen, en hun dat willen
Ik een goed idee heb die voor een grote groep leuk is
Ik een vergoeding krijg
Ik er genoeg begeleiding bij zou krijgen
Ik er tijd voor heb en het in een leuke groep mensen is
Ik er tijd voor heb en het niet alleen hoef te doen
Ik er wel hulp bij krijg ik zou het dan wel graag doen met iemand die ik ken en een jongeren begeleider
Ik er zelf (organisatorische) vaardigheden van opdoe
Ik er zelf ook geïnteresseerd in ben!
Ik gesponsord wordt
Ik het geld en de mogelijkheden ervoor krijg
Ik het met vrienden doe of met anderen jongeren, dan is het ook leuk om nieuwe vrienden te kunnen maken
Ik hier met een groepje van mensen aan zou werken zou ik dat best willen doen.
Ik Hulp en geld krijg
Ik leuks zou weten, en als ik wat ouder zou zijn
Ik meer tijd vrij zou hebben en meer middelen om het op te kunnen zetten
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Ik met meerdere personen mag organiseren, met mensen die ik al ken en er moet ook al duidelijk zijn wat er
georganiseerd moet worden.
Ik met m’n vrienden een leuk idee heb dan wel ja
ik mijn volgende opleiding ga doen. Als doel een eigen evenementen bureau starten voor in Zoetermeer
Ik wil grote evenementen organiseren. Ik ben goede vrienden met de organisator van Rastaplas en hij zou de
perfecte persoon zijn om meer muziekfestivals te organiseren in Zoetermeer. Vroeger was er Sweet vibes! dat was
pas leuk. Parade door Zoetermeer en op een afgelegen plek een top feest voor jongeren en jong volwassenen!
Ik wist waar, wat, hoe en via wie
Ik word geholpen door een assistent
Ik zelf een leuk idee heb en het kan misschien worden uitgevoerd
Ik zelf niet in de knoei kom met tijd
Ik Zoetermeer zou blijven wonen
Je hierbij voldoende ondersteund word want nu moet je ALLES zelf doen of er gebeurd helemaal niks.
Je kan op stadhuisplein hardloop wedstrijd of iets op het water of skelter race of fiets wedstrijden ik weet er nog een
paar.
Jullie alles betalen
Leuke activiteiten voor jongeren en feestjes die gewenst zijn door jongeren organiseren
Maar niet in mijn eentje
Meedenken over activiteiten voor jongeren. Meedenken over horeca bijvoorbeeld. Voor jongeren, leuke kleine
kroegjes waar jongeren goedkoop terecht kunnen.
Meer feesten , meer leuke dingen
Meidenmiddag , voetbalwedstrijden.
Mensen mij daarvoor benaderen en ik vind het een leuk evenement of activiteit dan ben ik wel bereid om daarbij te
helpen.
Misschien wel een feest/festival of zo met koningsdag lijkt me wel leuk
Mode shows, wedstrijden (graffiti), festivals, optredens
Niet in me eentje
Niet perse dat ik het organiseer, maar er zou wel meer in het nachtleven kunnen komen, voor jongeren vooral.
Niet voor mijn leeftijd maar zou wel iets willen organiseren
Op gebied van cultuur.
Overal in het land zie je grote festivals, Ik hoor van veel vrienden dat ze dat graag een keer in Zoetermeer zien, de
gemeente zou evt.. een festivalorganisator kunnen benaderen. De festivals die er zijn, zijn niet boeiend voor
jongeren
Parcour events voor beweging van jongeren
Rokkesteen moet terug laat artiesten vragen of ze normaal willen doen gun de Zoetermeerse jongeren nog 1keen
dit festival is zooooooo dope!
Schilderen, met een grote groep. festival zou leuk zijn
Self Dramamine op een disco
Shisha lounge
Sport en beweeg activiteiten.
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Sport wedstrijden
Sportdag
Sportdagen, evenementen
Teken activiteiten bv. wedstrijden ! zingen optredens enz. .
Tienerfeesten
Van alles en nog wat
Van alles pretpark en zo
Veel meer sportactiviteiten organiseerster
Voetbal basketbal vollybal
Voetbal toernooien voor scholen, tafeltennis toernooien voor scholen en softbal/slagbal toernooien voor scholen.
Voetbal toernooigewoon spelletjes
Voetbal toernooitje organiseren
Voetbaltoernooi organiseren in een van de sporthal , Sportwagen enz
Voetbalwedstrijd ,basketballen ,estafette eigenlijk een sportdag met allerlei leuke spelletjes en activiteiten
Voetbalwedstrijd, of iets anders met sport of een speurtocht voor kleine kinderen. Een knutselavond voor kinderen
met hun ouders.
Voorlichtingen
Vrijwilligerswerk, leuke activiteiten
Vroeger was er Rokkesteen bij het burgemeester Hoekstrapark. Echter was dit niet mijn muziek keuze. Een
dancefestival organiseren zou meer bezoekers trekken.
We worden aan gewezen om als klas iets te doen zou ik dat wel heel leuk vinden
Weet niet wat de exacte mogelijkheden zijn, maar loop al enige tijd met ideeën
Workshops in toneel of dans, of open podia jamsessies.

Vraag 174.: Waar merk je dat aan? Anders, namelijk:
Ingevuld door de 11 respondenten die bij vraag 174 ‘anders, namelijk’ hebben ingevuld.
Als ik bij me vrienden ben dan loop ik altijd achter dus dan hebben ze geen last van ons.
Als we lachen en praten moeten we stil zijn. die oude fossielen willen slapen om 15.00 in de middag.
Dan staan we op het fietspad en dan word er gebeld en dan gaan we aan de kant
Dat kan ik zien aan hun gezicht
Dat merk je gewoon (niet altijd)
Is een paar keer gebeurd dat we weggejaagd werden omdat ze chagrijnig of zo waren.. Maar niet zo vaak hoor
Meestal kunnen we gewoon rustig chillen.
Mensen zijn snel geïrriteerd hier en woorden heel snel boos
Mijn ouders en broer vinden dat ik te laat thuis kom. Ik moet eerder thuis aanwezig zijn en harder in mijn
studieboeken duiken!
Nou ik heb dat zelf niet maar ik zie bij andere dat ze worden aangesproken maar op een goede manier
We zijn een beetje luid en dat is gewoon vervelend voor mensen die proberen te slapen(het is dan 10 uur)
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Zelf werk ik bij de AH wij hebben hier vaak last van en dit is prescies hoe wij het ervaren. meerdere keren de politie
Benadert maar er word weinig tot niks aan gedaan. bewoners bellen ons vaker dat ze "alweer" iets hebben
omgegooid of dat er banden lek zijn van fietsen of zelfs helemaal kapot.

Vraag 179: Maak je wel eens gebruik van een JOP? Ja, wanneer en hoe?
Ingevuld door alle 7 de respondenten die bij vraag 179 hebben ‘ja, wanneer en hoe’ hebben aangekruist.
Er hockeyen of iets van voetballen of zo
Heel soms omdat je daar kan zitten
Niet zo heel vaak alleen als ik me verveel.
Soms wel als ik ga hangen, en dan zitten we daar een beetje te kletsen en te geinen.
Vroeger wel is, nu niet meer.
Wel eens zeg ik tegen vrienden van ja ga maar naar die JOP ben ik daar ook. Maar meestal zitten er 3 mensen en
21 biertjes

Vraag 179: Maak je wel eens gebruik van een JOP? A:nee, waarom niet?
Ingevuld door 69 van de 77 jongeren die bij vraag 179 ‘nee, waarom niet’ hebben aangerkuist.
aantal
Alleen maar tuig wat daar komt.

1

Als ik met vrienden afspreek is het altijd bij iemand thuis

1

Altijd bezet

1

Daar staan altijd al hangjongeren, en ik heb er ook niet zon behoefte aan, ik kan net zo goed binnen
hangen met vrienden.

1

Er staan altijd jongeren die blowen en zo

1

Er zitten altijd vage types en de plek is heel erg vies.

1

Er zitten jongens van andere groepen , vaak botert het niet met gasten van een andere groep.

1

Geen behoefte aan

6

Geen behoefte aan, genoeg leuke dingen te doen in plaats van buiten hangen.

1

Geen behoefte aan, ik heb gewoon een dak boven m’n hoofd

1

Geen behoefte aan. Als ik ergens buiten sta, sta ik er nooit lang en ga ik bij vrienden naar binnen.

1

Geen belangstelling voor.

1

geen geschikte jongens voor mij om mee rond te hangen

1

Geen interesse.

1

Geen reden om er gebruik van te maken

1

Geen tijd en niet nodig...en er zitten veel werkloze allochtonen jongeren die denken dat ze heel wat
zijn..... die moeten jullie is aan het werk zetten!

1

Geen zin

1

Hangen oudere jongeren rond. Vaak rotzooi. Ik voel mij daar niet veilig.

1

Hangt allemaal tuig, echt onveilig jonge

1

Heb ik geen behoefte aan

1
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Het gebouw wordt nog gebouwd.

1

Het is er smerig liggen altijd gebruikte condooms of er zijn mensen drugs aan het gebruiken.

1

Het is volgens mij niet voor mij leeftijd

1

Het ziet er vies uit

1

Ik ben niet zon persoon die rond loopt te hangen, de jongeren die er wel gebruik van maken zijn soort
van hooligan types

1

Ik ga liever ergens thuis zitten met vriendinnen of op een terrasje

1

Ik hang niet buiten op straat. Wanneer ik vrienden wil zien, spreek ik met hun thuis af of in de stad.

1

Ik hang nooit buiten

3

Ik hang nooit buiten met vrienden.

2

Ik heb er zelf geen behoefte aan om rond te hangen met andere jongeren. Ik spreek liever bij iemand
thuis af.
Ik heb geen behoefte om op straat rond te hangen: als ik met vrienden afspreek doe ik dat in een
café of bij iemand thuis.

1

1

Ik heb mijn eigen vaste plek waar ik bijvoorbeeld zomers met vrienden voetbal/hang.

1

Ik heb niet echt een reden daarvoor.

1

Ik heb thuis een bank

1

Ik hoef niet zo nodig buiten te hangen. Ik ga dan liever iets leuks doen met vriendinnen en vrienden

1

Ik hou d’r niet zo van als al die gasten stoer gaan doe ik longboard veel liever met een paar vrienden.

1

Ik kan gewoon thuis zijn met mijn vrienden.

1

Ik vindt zelf dat er teveel hang jongeren zijn die de boel een beetje verpesten

1

Ik voel me er niet veilig, omdat ik een Nederlander ben

1

Is niet nodig

1

Lijkt me niet gezellig

1

Nee ik spreek liever met mijn vriendinnen af om echt iets te gaan doe bijv. naar de boerderij e.d.

1

Nee, nooit eerder geïnteresseerd in geweest. Hij zit dicht bij mijn scouting vereniging, zo weet ik er
vanaf.

1

Niet erg gezellig en alleen maar rare mensen

1

Niet nodig

1

Niks te zoeken daar

1

Nooit plekken waar je op je gemak was

1

Omdat er altijd van die mensen zijn die stoer doen en drinken

1

Omdat het alleen maar overlast geeft. Dus hebben ze een negatieve invloed.

1

Omdat ik de mensen niet mag die daar komen

1

Omdat ik geen tijd heb en als ik afspreek doe ik dat wel thuis

1

Omdat ik mijzelf daar te oud voor vind. Bezig ben met werken en hou niet meer van hangen, maar
met bezig zijn.

1

Omdat ik niet zo vaak buiten ben

1

Omdat vrienden op zichzelf wonen.

1

Te klein geen licht politieoverlast.

1
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Vind ik niet echt nodig

1

Voel me niet op mijn gemak bij de mensen die daar komen.

1

We spreken vaak op andere plekken af.

1

Weet ik niet

1

Weet niet wanneer het open is.

1

Zitten vaak enge vervelende kinderen in.

1

Vraag 180. Zou jij gebruik maken van een JOP? Ja, wanneer en hoe?
Ingevuld door 7 van de 9 respondenten die bij vraag 180 hebben aangekruist ‘ja, wanneer en hoe?’
Als het mooi weer is en dan ga ik er op de fiets heen
Als het schoon is en er niet alleen maar door mensen in wordt geblowd en gedronken en geplast
Doe ik al, in een andere wijk, het is te klein.
Gewoon chillen met vrienden. Niet alleen natuurlijk.
Iedere dag gewoon chille
Ipv op straat rondhangen
Na school.

Vraag 180: Zou jij gebruik maken van een JOP? Nee, waarom niet?
Ingevuld door 49 van de 55 respondenten die bij vraag 180 ‘nee, waarom niet? ’hebben aangekruist.
aantal
Als ik mijn vrienden wil zien of iets met ze wil doen, heb ik zoiets niet nodig

1

Altijd wel een huis beschikbaar.

1

Ben ik te oud voor

1

Ben te oud daarvoor, zit liever binnen met vrienden.

1

Dat lijkt me niet leuk en het stimuleert alleen maar vandalisme

1

De medejongeren in de wijk zijn niet bepaald mijn type vrienden

1

Er komen geen fijne types op af

1

Geen behoefte aan

4

Geen belangstelling, als ik met vrienden wil afspreken dan doe ik dat wel thuis.

1

Geen interesse

1

Geen tijd

1

Geen tijd ivm met studie en het willen ondernemen van andere activiteiten.

1

Geen tijd voor,

1

Geen tijd, belangstelling

1

Georganiseerd hangen. Serieus. Zo werkt het niet, gemeente. Zelf kan ik mijn tijd wel nuttiger
besteden dan ergens te hangen.

1

Gewoon lekker thuis

1

Hangen duistere figuren

1

Heb ik geen behoefte aan. Nodig mijn vrienden wel thuis uit of ga bij vrienden thuis op bezoek.

1
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Het is daar waarschijnlijk altijd druk met andere jongeren die ik niet ken en geen zin heb om te leren
kennen.

1

Het is leuker om lekker buiten te zijn

1

Het is niks voor mij

1

Ik ben bijna nooit in Zoetermeer en heb er geen behoeften aan.

1

Ik ben zelf druk genoeg met studeren en alle activiteiten met het honkbal (zelf spelen en coachen)
etc.

1

Ik hang niet meer op straat, meestal spreek ik bij iemand thuis af, of in een café/restaurant

1

Ik heb een eigen huis met bier in de koelkast, verwarming etc.

1

Ik heb geen ontmoetingsplaats nodig buitenshuis

1

Ik heb geen rede om buiten op straat te hangen.

1

Ik hou er niet van om niks te doen en rond te hangen

1

Ik hou me bezig met andere activiteiten.

1

Ik kan mijn tijd beter besteden dan buiten rondhangen

1

Ik spreek op andere plekken af en dat is prima.

1

Lijkt me heel onveilig

1

Moet leren. Ga veel bij vrienden op bezoek.

1

Nog nooit gedaan

1

Omdat er allemaal sletten staan en ze altijd drugs aan het dealen zijn.

1

Omdat er altijd die overlast gevende jongeren zitten, die roken, blowen en agressief zijn

1

Omdat ik niet weet waar ze zijn

1

Omdat ik vaak gewoon afspreek bij vrienden thuis

1

Omdat je dan met andere mensen zit

1

Omdat ze meestal al bezet zijn of erg vies met kauwgum enz.

1

Te oud voor

1

Voel mij te oud hiervoor.

1

Vrienden wonen buiten Zoetermeer

1

Waarom wel?

1

Wij doen dat gewoon bij iemand thuis

1

Zit liever binnen met mijn vrienden

1

Vraag 183: Waarom vind je het een goede zaak dat jongerenwerkers (groepen) jongeren op straat
aanspreken? Anders namelijk:
Ingevuld door 5 van de 6 respondenten die bij vraag 183, anders, namelijk’ hebben ingevuld.
Het zijn meestal gezellig mensen.
In de hoop jongeren ook te kunnen geven wat ze "nodig" hebben
Informeren
Ja want dadelijk gebeurt er nog iets ergs
Meer contact met jongeren en ouderen en jongeren worden meer gehoord door de oudere

48

Vraag 184: Waarom vind je het geen goede zaak dat jongerenwerkers (groepen) jongeren op straat
aanspreken? Anders namelijk:
Ingevuld door alle 4 de respondenten die bij vraag 184 ‘anders, namelijk:’ hebben ingevuld.
Er kan ruzie ontstaan en uit de hand lopen wat dat gebeurt vaak in Zoetermeer heel vaak
Waar moeten ze dan heen ? nergens ... daarom
Wat denk jezelf? Denk je nou serieus dat de jongeren rustig met zo’n jongerenwerker gaan praten? Nee, dacht het
niet.
Ze verpesten lol en ik heb er last van.
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