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Docent/onderzoeker voor het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen van de Haagse Hogeschool, onderdeel van kenniscentrum Governance of Urban Transitions en in samenwerking met EMMA - Experts in Media en Maatschappij onderzoeks-, advies- en participatiebureau- De aanleiding van het onderzoek: Jongeren zitten steeds meer uren op een dag op online platformen (schermtijd) die unieke eigenschappen hebben en daardoor grensoverschrijdend in de hand kunnen werken. Een groter sociaal netwerk betekent een groter bereik waardoor meer jongeren in aanraking kunnen komen met de verleiding van diefstal en geweld. Hoe spelen gebiedsgebonden professionals in op de uitdagingen van verontrustend online gedrag van jongeren, en welke specifieke competenties vraagt dit? De signalering en advisering in kwetsbare wijken is cruciaal, maar lastig tegen de achtergrond van toenemende digitalisering onder jongeren. De wijkprofessional: jongerenwerkers en wijkagenten (zorg- en veiligheidsdomein).



Onderzoek jeugd-wijk-digitalisering-
vakmanschap
• Naast het verkennen van relatief nieuwe 

verschijningsvormen van online criminaliteit onder 
jongeren gaat de aandacht vooral uit naar het 
gebrekkige zicht van verschillende professionals op 
de veranderende (lees: digitale) leefwereld van 
jongeren.

• Wat vraagt dit aan competenties die 
gebiedsgebonden professionals moeten inzetten 
ten behoeve van signalering en advisering in 
kwetsbare wijken, met name tegen de achtergrond 
van toenemende digitalisering onder jongeren?



Data uit Den Haag en omgeving

• 20 gesprekken gevoerd met:

• Operationeel specialisten bij de politie
• (Digitale) wijkagenten
• Jongerenwerkers
• Professionals vanuit de politie en de gemeente die 

betrokken zijn bij Persoonsgerichte aanpak (PGA)-
trajecten en het Zorg- en Veiligheidshuis



Voorbeelden
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Whatsapp-fraude (vorm van oplichting waarbij iemand zicht uitgeeft als vriend, familielid of andere bekende en een bericht verstuurt dat hij dringend financiële hulp nodig heeft. De bekende zit bijvoorbeeld zogenaamd in het buitenland vast en is zijn geld, telefoon en papieren kwijt), drillrap (rivaliserende groepen die rap gebruiken om geweld te verheerlijken) en geldezelen (Een geldezel laat zijn rekening gebruiken om geld van criminelen naar iemand anders over te maken of wit te wassen. Geldezels worden vaak geronseld via social media als Facebook, of via vacatures. Het lijkt een goede manier om snel geld te verdienen, maar u heeft te maken met criminelen.)



“Van straathoek naar Facebook”
• Criminaliteit speelt vaak een belangrijke rol bij het vormgeven van het 

straatimago op social media: het aanmeten van een criminele identiteit werkt 
statusverhogend. Jongeren tonen hun affiniteit met misdaad door het tonen 
van criminele activiteiten.

• Op social media is dit terug te zien in verwijzingen naar gepleegde delicten, het 
plaatsen van foto’s van wapens of het pronken met handelswaar in de vorm 
van grote hoeveelheden drugs.

• Wegens de binnen de straatcultuur heersende obsessie met geld vormt tot slot 
ook opzichtige consumptie een belangrijk element binnen de online 
performance van straatcultuur. Jongeren plaatsen foto’s van stapels geld, dure 
flessen drank, merkkleding en sieraden online, met slechts één doel: laten zien 
dat je veel geld hebt en dat je het kunt uitgeven.

• Ook de relatie met politie en justitie draagt bij aan het straatimago van 
jongeren. Deze relatie is tweeledig. Enerzijds is het voor de jongeren zaak zich te 
allen tijde af te zetten tegen het gezag, wat zich uit in het delen van beledigende 
teksten en foto’s, met name gericht tegen politie. Anderzijds werkt het contact 
met politie en justitie statusverhogend. Zodoende wordt er gepronkt met 
celstraf, processen-verbaal en verhoren.



Social media

• De digitalisering van de straat wijkt af van de traditionele 
straat, omdat de toegang, het bereik en de dynamiek in de 
virtuele ruimte anders verloopt dan fysieke contacten in een 
wijk. Bepaalde gewelddadige groepsnormen worden online 
veel minder selectief gecommuniceerd naar een steeds 
breder publiek. 

• Middels livestreams op Snapchat en Youtube-posts kunnen 
veel meer jongeren deelgenoot worden gemaakt van 
conflicten tussen groepen die een straatcultuur uitdragen. 
Waren conflicten vroeger te herleiden tot bepaalde 
pleintjes, nu draait het bijvoorbeeld om steden. 

• Ook is de intensiteit van conflicten toegenomen, omdat 
social media altijd en overal aanwezig zijn waardoor 
vuurtjes minder snel uitdoven en juist sneller kunnen 
opvlammen: drillrap steekincident.



Ontremming

• Laten gaan van behoeftes en gevoelens
• Dissociatieve anonimiteit
• Fysiek onzichtbaar
• Asynchrone communicatie
• Minimalisatie van autoriteit en status



Digikamer Rotterdam 08-06-2022
• Bij wapens en directe slachtoffers wordt normaliter meteen opgetreden, 

maar veel beeldmateriaal is indirect en betreft het online uitdagen van 
groepen.

• Online beeldmateriaal past naadloos in de aandachteconomie: open 
kanalen voor groot bereik en beelden als bewijs van acties (wel 
kwetsbaar voor online surveillance en vervolging maar weinigen durven 
te praten).

• Punten systeem: jonge ‘followers’ fungeren als moderators door acties 
te verifiëren aan de hand van beelden. Gamification via punten (+ voor 
steken en - voor wegrennen).

• Als de politie het vermoeden heeft dat bepaalde jongeren ‘boetes’ 
moeten betalen dan spelen ze dat door aan scholen en jeugdwerkers 
(met het besef dat naar de politie gaan te gevaarlijk voor ze is).

• Minderjarigen gaan in de jeugdinrichting soms door met online 
conflicten via gesmokkelde telefoons (updaten van Instagram-profiel 
met proces-verbaal of nieuw conflict met rivaliserende groepen met wie 
ze nu een dak delen).



Welke veranderingen zien professionals?

• Criminele carrières online minder voorspelbaar

• Onduidelijke grens harde kern vs. meelopers
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Voorspellen: Een operationeel specialist A vertelt: “Ja, nou het was voornamelijk dat die jongeren die het deden als paddenstoelen uit de grond schoten. Die hadden niet…normaal heb je natuurlijk een aanloop he. Dan heb je…starters, die beginnen met winkeldiefstalletjes of wat dan…en dat was niet. Uit het niets gingen ze opeens mensen neersteken. Dus je gaat van nul naar zware criminaliteit. Maar de jongeren waren niet in beeld, want ze hadden nog nooit wat gedaan. Terwijl normaal heb je een aanloop. En bouw iets op, bouw je je carrière…je criminele carrière bouw je op, dan…dat was nu niet, 	dus wij waren overdonderd van wat gebeurt hier? En daarom hadden wij ook geen zicht op die jongeren, omdat wij…niet wisten…wie zijn dit?” Bepaalde groepen blijven dus onder de radar en is het niet duidelijk hoe jongeren daarbinnen doorgroeien. 	Waar drugscriminaliteit een bepaald patroon kent van eerst straathandel dan distributie en ten slotte import, is dat bij grootschalige oplichting veel minder duidelijk want minder zichtbaar. Vroeger had je drugsdealers en die dealde alleen drugs. Jongeren van nu hebben wellicht een veel bredere modus operandi, omdat online makkelijker informatie wordt uitgewisseld en gelegenheidscoalities kunnen ontstaan. Samenstelling groepen: Het is voor gemeentes en politie belangrijk om de samenstelling van bepaalde groepen te kennen want dat bepaalt in belangrijke mate welke aanpak voor welke persoon succesvol kan zijn. Denk in dat verband aan een schil die om een harde kern kan zitten. Wellicht dat deze schil nog te redden is en simpelweg uit een bepaalde invloedssfeer moet worden gehaald. Het vaststellen wie dader en/of slachtoffer en/of meeloper is, blijkt door de combinatie van fysieke en digitale interactie soms lastig en blijkt in sommige gevallen pas na het uitlezen van digitale gegevensdragers in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Het kan blijken dat digitale pressiemiddelen zijn ingezet waardoor het pas achteraf te reconstrueren is wie de meest bepalende agressors binnen een bepaalde groep zijn. 	Een voormalig wijkagent jeugd merkt op dat hij vroeger de halve dag op straat stond te praten met een groep jongens en dan merkte dat de sfeer veranderde wanneer er een bepaalde jongen bijkwam. Hij merkte dan ook op wie de baasjes waren en wie aan de zijkant stonden. Dat soort dingen zijn online veel lastiger aan te voelen. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:12995&showbutton=true&keyword=juju (digitale pressiemiddelen zoals sextortion kunnen het moeilijk maken om de categorieen dader/meeloper/slachtoffer duidelijk te onderscheiden: indrukken van de fysieke straat moeten worden aangevuld met die van de digitale straat, en andersom)Gebrekkige zichtbaarheid  Het onlinegedrag van jongeren is maar beperkt zichtbaar voor wijkprofessionals. Jongeren vervallen ogenschijnlijk vanuit het niets in risicovolle en strafbare activiteiten. Zoals een medewerker van de politie zegt:  Normaal heb je een aanloop. Een criminele carrière bouwt zich op. Nu heb je dat niet, dus wij waren overdonderd van: wat gebeurt hier? Wij hadden geen zicht op die jongeren, we wisten niet wie het waren. De aanloop is er wel, alleen speelt die zich grotendeels online af, buiten het zicht van de ‘klassieke’ wijkprofessional. De digitalisering van de straat brengt verschillende spanningsvelden met zich mee. We bespreken de drie spanningen die professionals het vaakst noemden. En manieren waarop het hen al wél lukt om de verbinding tussen wijk en web te leggen. 



Spanningsvelden voor professionals

Grenzen wijk  Grenzeloosheid web

Dichtbij komen  Afstand houden

Preventie  Privacy
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Grenzen van de wijk versus grenzeloosheid van het web (drillrap-voorbeeld: vanuit Amsterdam en Rotterdam opbouw van een online conflict (dreiging van geweld) en bij de pier in Scheveningen de offline gevolgen (dodelijk steekincident), door wijk, web, wereld: gebiedsgebonden professionals vaak regionaal of zelfs bovenregionaal moeten samenwerken. Vanuit de systeemwereld zijn er allerlei indelingen op basis van districten en eenheden waaronder gebiedsgebonden professionals vallen. De online leefwereld van jongeren is echter niet op eenzelfde geografisch manier ingedeeld waardoor oorzaak en gevolg niet hoeven samen te vallen in dezelfde wijk. De vraag is dan wie wat wanneer oppakt en met elkaar weet te verbinden. Een respondent kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er soms sprake is afhoudende professionals wanneer de vervelende gevolgen zich niet laten gelden in hun werkgebied. In datzelfde werkgebied kunnen echter aanwijzingen worden verzameld dat zich elders iets gaat voltrekken. Een gedeeld belang en een gevoel van urgentie zijn van belang om proactief te kunnen optreden. Dat is echter niet vanzelfsprekend. “Want je koopt bijvoorbeeld gewoon een paar telefoonnummers op via Telegram. Eh gewoon een heel klantenbestand van mensen, omdat er weer eens een bedrijf eh gehackt is waarbij een hele boel gegevens, heel veel data (…onverstaanbaar…44.44). Die kun je gewoon kopen, op Telegram worden die aangeboden bijvoorbeeld. En eh nou dan ga je die random bellen. Ehm dus het is heel lastig voor een basisteam, voor een politiebureau om een hele bende in kaart te brengen. Als je landelijk gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat er in iedere provincie eh drie slachtoffers zijn die op dezelfde manier benaderd zijn, door dezelfde stem, met hetzelfde verhaaltje, waarop het op dezelfde bankrekening overgemaakt is. Dat is veel meer een landelijk project (digitale wijkagent).”)Wijkprofessionals opereren in een geografisch afgebakend gebied. Dat heeft voordelen: ze kennen de sociale structuur van de wijk, en jongeren en professionals weten elkaar te vinden. Maar de ruimte waar jongeren zich fysiek bevinden valt steeds minder samen met de reikwijdte van hun activiteiten. Dit maakt het lastiger voor wijkprofessionals om kwetsbaarheid en risicovol gedrag vroegtijdig te signaleren. Denk aan rellen door jongeren van binnen en buiten de wijk, die ontstaan na opruiende berichten op internet, of rivaliserende drillrap-groepen die geweld plegen. Het beperkte zicht op onlinegroepen maakt het bovendien moeilijker om de harde kern te onderscheiden van de meelopers, terwijl die een andere aanpak vragen.  Hoe krijg je als gebieds-gebonden professional zicht op, en ga je om met, risicovolle activiteiten die zich in de grenzeloze onlinewereld afspelen? Dat is een vraag waar veel wijkprofessionals mee worstelen, maar waar ze ook al succesvol mee experimenteren. Wijkprofessionals stellen dat zij zich meer buiten de fysieke grenzen van de wijk moeten begeven. Er zijn goede voorbeelden waarbij agenten en jongerenwerkers uit verschillende wijken hun acties onderling afstemmen en zorgen voor een warme overdracht van informatie. De Gebiedsgebonden Politiezorg is net als jeugdwerk traditioneel sterk gebonden aan fysieke locaties. Dit vraagt om professionals die daar expliciet ‘overheen’ willen en kunnen werken. Door slim te netwerken blijkt het dan toch mogelijk om de aandacht te richten op een groep jongeren of bepaalde problematiek die eerst ongrijpbaar leek.2. Online dichtbij komen maar ook voldoende afstand houden (groot bereik en laagdrempelig contact maar geen 24/7 ‘vriend’, dit om verwachtingen te managen (autoriteit blijven en soms ook normeren: via bark and bite corrigeren in de ongereguleerde virtuele ruimte ), live-sessies via Instagram: followers/influencers (anders dan poster in buurthuis, nu veel gerichter bepaalde groepen bereiken en contact onderhouden) In reactie op de digitalisering onder jongeren zijn wijkagenten en jongerenwerkers zelf ook vaker online actief. Om te weten waarom sommige jongeren zich aangetrokken voelen tot bepaalde muziek en subculturen, is het volgens jongerenwerkers belangrijk om te weten welke influencers ze volgen op sociale media. Steeds meer wijkprofessionals verdiepen zich in het onlinegedrag van jongeren en doen aan digitale preventie. Zo organiseren wijkagenten in samenwerking met jongerenwerkers in Den Haag veel bekeken live-sessies via Instagram, waarin ze met jongeren in gesprek gaan over bijvoorbeeld sexting. Het betreden en benutten van de online leefwereld van jongeren brengt ook spanningen met zich mee. Waar probeer je jongeren wel te bereiken in de online groepen waarin zij zich begeven en waar moet je je buiten houden? Balanceren tussen afstand en nabijheid is altijd onderdeel van de professie. Aan de ene kant is het waardevol dat je als wijkprofessional weet wat er speelt in het leven van jongeren. Aan de andere kant moet je hier zelf niet te veel onderdeel van worden: professionele afstand is belangrijk om indien nodig normerend op te kunnen treden.  Online is het nog zoeken naar een nieuwe invulling van nabijheid. Wat volgens wijkprofessionals goed werkt is het op straat vragen naar de sociale-media-accounts van jongeren, om zo contact met hen te kunnen houden. Op die manier krijgen zij ook enigszins grip op de onlineverhoudingen tussen jongeren in een wijk. Wijkprofessionals moeten een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit hebben, die zich uitstrekt naar de online omgeving. Zo kunnen zij indrukken van de fysieke straat aanvullen met die van de digitale straat, en andersom.  3. Spanning tussen preventie en privacy (aan de voorkant informatie op het internet verzamelen is nuttig voor preventie en signalering maar soms juridisch moeilijk en ligt bovendien erg gevoelig naar aanleiding van recente incidenten zoals het leger dat data op het internet verzamelt om gedrag en ontwikkelingen in de samenleving in kaart te brengen, het NCTV dat in het geheim burgers op social media volgt met nepaccounts en gemeentes die heimelijk onderzoek laten doen naar moskeegangers, binnen de huidige wetgeving is het volgens de respondenten niet mogelijk om gesloten groepen zoals Telegram te betreden zonder daarbij kenbaar te maken dat iemand vanuit de politie handelt. Vroeger was dat voor de politie toch makkelijker en waren er geen vorderingen nodig. 	Zo vertelt een wijkagent dat hij zich vroeger online uitgaf als een meisje en zodoende contact kon leggen met allerlei criminele jongeren in zijn wijk.  Dat verschafte die wijkagent veel inzicht in een groep die online poseerde met inbraakwerktuig. Als verdachten verklaarden dat ze bepaalde personen niet kenden kon hij dat weerleggen door te laten zien dat ze op elkaars foto’s reageerden. Hoewel dit niet meer mag, mogen openbare groepen zoals Instagram wel in de gaten gehouden worden en die kunnen inzicht verschaffen in wat er speelt binnen een groep jongeren of een bepaalde wijk waar jongeren deel vanuit maken)Je kunt online veel informatie verzamelen om zicht te krijgen op het gedrag van jongeren. Maar niet alles wat kan, mag ook. Een digitale wijkagent mag in principe online surveilleren zolang het openbare groepen en/of platforms betreft. Maar als er specifieke personen in beeld komen, dan komt het al snel neer op stelselmatige observatie van personen. Voor dergelijk ‘digitaal rechercheren’ is een concreet strafbaar feit nodig. Er is dan geen sprake meer van signalering, maar van opsporing, waarvoor strenge voorwaarden gelden.   Als een politieagent zich eerst moet aanmelden om toegang te krijgen tot een platform, zoals bij Instagram, WhatsApp of TikTok, dan wordt het ook ingewikkeld. Het platform blokkeert dan soms de toegang om geen gebruikers te verliezen. ‘Als ik me dan ga uitgeven als een ander persoon dan ik daadwerkelijk ben, dan komt de privacy weer om de hoek kijken’, zegt een agent. Hoe om te gaan met de spanning tussen preventie en privacy? Allereerst benutten agenten de mogelijkheden die er zijn op het gebied van online surveilleren. Zo krijgen zij een beeld van actuele kwesties die spelen onder jongeren in de hoedanigheid van dader, slachtoffer of omstander, en kunnen zij normerend optreden. Een agent zegt: Wij kunnen ook naar buiten gaan als burger en gewoon aan het werk zijn. Ik loop een winkel in en ik mag dat zonder dat ik daar iets voor hoef te laten zien. Dat is online precies hetzelfde. Ervaren professionals zoeken daarnaast het grijze gebied op tussen online surveilleren en digitaal rechercheren en gebruiken dit ten behoeve van signalering en preventie.



IK HAD EEN NEPACCOUNT. DAT HEETTE 
KITTY NOG WAT. EN KITTY WERD GEWOON 

VRIENDJES MET ALLE CRIMINELE 
JONGEREN, MAAR DAT IS ALLEMAAL 

VERBODEN TEGENWOORDIG. MAAR DAT 
WAS IN DE TIJD DAT DAAR ALLEMAAL NOG 

GEEN WETGEVING VOOR WAS. DAT WAS 
PERFECT. ZAT IK MET AL DIE GASTEN 

GEWOON TE CHATTEN EN TE DOEN, MAAR 
DAT KAN DAN GEWOON NIET MEER. DAAR 
IS OOK WEL WEER WAT VOOR TE ZEGGEN 

MAAR DAT SOORT DINGEN HIELPEN 
TOENTERTIJD WEL.



DIE GASTEN HADDEN OOK FOTO’S VAN 
INBRAAKWERKTUIG ALS HUN 

PROFIELFOTO (IK BEN STOER EN IK BEN 
EEN CRIMINEEL). DUS ALLES WAT IK OP 
STRAAT ZAG, WILDE IK AANVULLEN MET 
ONLINE INFORMATIE. DAN HADDEN WIJ 
VIER JONGENS AANGEHOUDEN DIE DAN 

ZEIDEN VAN “JA WE KENNEN AL DIE 
ANDERE VERDACHTEN NIET” EN DAN GING 
IK VIA DAT SOORT MEDIA AANTONEN DAT 
ZE ELKAAR WEL DEGELIJK KENDEN EN 
DAT ZE OP ELKAARS FOTO’S REAGEREN. 
DAT IS ALLEMAAL NIET MEER MOGELIJK. 
NIET MEER ZONDER VORDERINGEN. VOOR 

VORDERING HEB JE EERST EEN 
STRAFBAAR FEIT NODIG. DUS DAT IS 

ALLEMAAL VEEL COMPLEXER.
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Politie op het internet

• 1) Het reageren op burgers via social media

• 2) Het surveilleren op het internet ten behoeve van 
handhaving en signaleren

• 3) Het monitoren van openbare bronnen ten 
behoeve van de opsporing



Politie op het internet

• 1) Wat betreft de eerste taak kunnen digitale wijkagenten 
jongeren bijvoorbeeld ‘volgen’ nadat door een reguliere 
wijkagent face-to-face accountsgegevens zijn verkregen. Zo 
ontstaat meer inzicht in met wie jongeren zoal omgaan en kan 
eventueel gereageerd worden op grensoverschrijdend gedrag.

• 2) Vooral de tweede taak blijkt in de praktijk lastig, omdat veel 
interactie tussen jongeren in afgeschermde omgevingen 
plaatsvindt waar professionals in principe geen toegang toe 
mogen en/of kunnen hebben en waarbij bepaalde informatie niet 
makkelijk doorgezet kan worden gezien de complexiteit van de 
materie. 

• 3) Taak drie kan er volgens een digitale wijkagent bijvoorbeeld uit 
bestaan dat op Marktplaats wordt gekeken naar een persoon die 
voortdurend fietsen te koop aanbiedt, maar zelf geen 
fietsenhandelaar is. 



Onderdeel van jeugdcultuur

• Ook ten opzichte van gedrag dat de buitenwereld al 
gauw als schadelijk bestempelt, nemen de experts een 
onbevooroordeeld standpunt in. Marcel van Spreeuwel, 
operationeel specialist bij de politie, zegt: ‘Ook aan drill
rap zitten goede kanten, het is een zoektocht naar 
identiteit, naar succes. Maar houd wel in de gaten 
waar het mis dreigt te gaan.’

• “Hoewel alle vormen van sexting aanvankelijk 
beschouwd werden als een deviant gedrag, is 
geleidelijk aan het inzicht gegroeid dat sexting met 
wederzijdse toestemming kan beschouwd worden als 
een normaal onderdeel van het experimenteergedrag 
van adolescenten en van hun seksuele en relationele 
ontwikkeling.”



Vragen

• Wat is de aard en omvang van online 
jeugdcriminaliteit en wat voor type daders en 
slachtoffers komen voorbij? 

• Wat is de achtergrond van daders, slachtoffers, 
meelopers, ouders etc. en wat is de relatie 
onderling? 

• In hoeverre wijkt dit af van traditionele 
jeugdcriminaliteit?



Vragen

• Hoe krijgen professionals in het sociaal domein en 
het veiligheidsdomein te maken met de gevolgen 
van de digitalisering van de straat? 

• Hoe gaan zij hiermee om en welke behoeften 
hebben zij? 

• Welke competenties vraagt dit van hen en welke 
interventies kunnen daarbij ondersteunen? 



Vragen

• Hoe zijn de online en offline activiteiten van 
jongeren met elkaar verweven? 

• Welke rol speelt de wijk hierin als ‘werkplaats’? 
• Wat is de relatie tussen online activiteiten en 

verschillende kwetsbaarheden onder jongeren, 
waaronder crimineel gedrag? 



HET VERZAMELEN VAN DIGITALE 
INFORMATIE IS STEEDS 

BELANGRIJKER, MAAR KENT EEN 
AANTAL JURIDISCHE, TECHNISCHE 

EN ORGANISATORISCHE OBSTAKELS 
DIE VOORLOPIG NIET ZULLEN 

VERDWIJNEN.
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Lopend onderzoek

• https://www.socialevraagstukken.nl/wijkprofession
als-zicht-krijgen-op-online-wereld-van-jongeren/

• https://www.youtube.com/watch?v=Sdw8Co2CMb
8

• jcwgooren@hhs.nl

https://www.socialevraagstukken.nl/wijkprofessionals-zicht-krijgen-op-online-wereld-van-jongeren/
https://www.youtube.com/watch?v=Sdw8Co2CMb8
mailto:jcwgooren@hhs.nl
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