
Domein: GEZIN 

Risicofactoren gezin: 
• ouderbetrokkenheid

• game gedrag/ sociale media

• gebrek aan normen en waarden

• sociale kaart is onduidelijk voor gezinnen met een hulpvraag

• weinig aandacht en tijd ouders

• opvoedvaardigheden ouders

• instabiele basis in thuissituatie 


Beschermende factoren gezin: 
• al op basisschool ouderavond m.b.t. voorlichting drugs

• normen en waarden

• nieuwe gezinnen op het eiland/ gezinnen met een hulpvraag worden persoonlijk benaderd door 

Gemeente

• systeemgerichte aanpak; eerst stabiele situatie creeren in gezinnen met multi problematiek

• gratis aanbieden van relatietherapie

• goede voorbeeldfunctie/ rolmodellen

• sociale controle (bijv. buurtouders)


Domein: PEERGROEP 
  

Risico factoren Peergroep:  
• te weinig groepswerk op het eiland

• te weinig Jongerenwerkers op straat

• grote leeftijdsverschillen binnen Peergroep

• sociale media

• kwijt raken van grip op kinderen die buiten het eiland naar school gaan

• verveling/ weinig faciliteiten voor 12+ tot 23+ jeugd

• faciliteiten die niet aansluiten bij leefwereld en wensen jeugd 


Beschermende factoren Peergroep:  
• preventief inzetten van Peers op frisfeesten

• grootschaliger inzetten van Peers, ingezet door TROTS

• positieve verwachtingen/ benadering door BOA’s

• BOA’s die mee lopen met Jongerenwerkers om connectie te maken

• beveiligers in uitgaansgelegenheden die nadien in gesprek gaan met jongeren

• warme arm, een goed gesprek op een leuke plek

• buddy’s in de klas

• bereiken/ betrekken van jongeren middels sociale media, aansluitend bij hun manier van 

communiceren


B I J L AG E  FAC T O R E N  P E R  D O M E I N



Domein: SCHOOL 
 

Risico factoren school:  
• op doelgroepen die buiten het eiland op school gaan raak je de grip kwijt

• OV, het gaat mis zodra ze uit de bus stappen (vooral de 12+ jeugd)

• overdracht van basis naar voortgezet onderwijs, of van de ene naar de volgende groep/ klas

• aandacht en zorg leerlingen (passend onderwijs)

• woonplaatsbeginsel wanneer er hulp nodig is

• weinig 1 op 1 contact met Mentor 


Beschermende factoren school: 
• zomerkamp, zomerschool

• duidelijke rol samenwerkingsverband

• maatwerkprogramma’s (met bedrijven), koppeling met andere Gemeentes en studierichtingen 

zou wenselijk zijn

• 1 contactpersoon bij de Gemeente

• positief schoolklimaat/ cultuur

• vaste Mentor vanaf start tot einde schoolperiode

• sportcoaches i.p.v. trainers, buddy’s in sportclubs

• VNG leerlingenvolgsysteem voor alle disciplines


Domein: VRIJE TIJD 

Risico factoren vrije tijd: 
• bereikbaarheid/ vervoer

• gebrek aan regels/ toezicht vanuit thuis

• weinig aandacht voor jongeren met beperking en kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers

• weinig faciliteiten/ faciliteiten die aansluiten bij leeftijd/ belangstelling/ trends

 

Beschermende factoren vrije tijd: 
• coaches/ buddy’s/ trainers die betrokken zijn

• groene sport/ speeltuinen en activiteiten, ook gericht op het milieu

• kunst, muziek, cultuur, toegankelijk voor iedereen

• meer Jongerenwerkers op straat, kijk hierbij allereerst onder het huidige potentieel, zij hebben al 

aansluiting en een goed contact met de jeugd

• faciliteiten in alle woonkernen

• declaratiefondsen/ cultuurkaarten

• inventariseren onder/ betrekken van jongeren via sociale media


