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Opgave 3 The Urban Family
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje.
Inleiding
Spangen is een wijk in Rotterdam waar een groep jongeren voor
problemen zorgde. Ze veroorzaakten geluidsoverlast, waren betrokken bij
vechtpartijen en gebruikten en dealden drugs. Zij stonden bekend als de
Bellamy groep, genoemd naar het plein waar ze rondhingen. Thuis op
Straat, een organisatie die zich inspant voor de leefbaarheid in moeilijke
wijken, nam het initiatief om samen met de jongeren te zoeken naar een
oplossing voor deze problemen. Dit resulteerde in de stichting
The Urban Family. De stichting heeft als doel om de jeugd in de wijk te
helpen met het ontwikkelen van hun talent. In tekst 2 staat een aantal
passages uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut over deze
stichting.
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Lees tekst 2.
In deze vraag krijg je de opdracht om een advies op te stellen.
Het voortbestaan van The Urban Family is mede afhankelijk van
voortzetting van subsidie van de gemeente Rotterdam. Jij wordt als
ambtenaar gevraagd om een advies aan het college van B en W op te
stellen over voortzetting van deze subsidie. In je advies behandel je
onderstaande punten:
– Welke bijdrage levert de stichting aan de gewenste socialisatie van
jongeren? Ondersteun je antwoord met twee voorbeelden uit tekst 2.
– Welke rol speelt sociale controle in de werkwijze van de stichting?
Ondersteun je antwoord met twee voorbeelden uit tekst 2.
– Welke gevolgen hebben de activiteiten van de stichting voor de
sociale cohesie in de wijk? Ondersteun je antwoord met twee
voorbeelden uit tekst 2.
– In hoeverre is er op grond van tekst 2 sinds de oprichting van de
stichting sprake van een toename van de objectieve en subjectieve
veiligheid?
– Moet de subsidie wel of niet worden voortgezet? Gebruik in je
conclusie de inzichten uit de voorgaande punten.
Leg uit dat de activiteiten van The Urban Family passen bij de
socialistische/sociaaldemocratische opvattingen over het ontstaan van
criminaliteit en de aanpak van criminaliteit door de overheid. Gebruik in je
uitleg een socialistische/sociaaldemocratische opvatting over het ontstaan
van criminaliteit en een socialistische/sociaaldemocratische opvatting over
de aanpak van criminaliteit door de overheid.
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Opgave 3 The Urban Family
tekst 2
Stichting The Urban Family: stapsgewijs naar zelfstandigheid
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(…) De jongens die de stichting opzetten, zorgen niet alleen voor een
betere toekomst voor zichzelf. Ze
proberen ook andere kinderen en
jongeren door allerlei projecten een
beter toekomstperspectief te bieden.
Hierbij gaat het niet om het organiseren van leuke activiteiten, maar
juist om projecten die jongeren structureel helpen een beter bestaan op te
bouwen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van stageplaatsen of bijbaanprojecten in de wijk (…). Zo kunnen
jongeren geld verdienen en tegelijkertijd verantwoordelijkheid leren
nemen, zelfvertrouwen krijgen en een
basis van kennis en vaardigheden
ontwikkelen voor de toekomst. (…)
Positief rolmodel
De jongens willen een positief rolmodel zijn voor de jongere generatie
en hebben binnen de groep een
voortrekkersrol. (…) Ze laten de jongeren in de buurt zien en ervaren dat
positief gedrag, hard werken en positief zijn, worden beloond. (…)
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jongens van The Urban Family hebben dus daadwerkelijk wat te verliezen: “De jongens weten dat ze er uitgetrapt worden als ze zich niet
gedragen.” (…)
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De jongens leren stapsgewijs omgaan met de verantwoordelijkheden
die bij een eigen stichting horen. Zij
worden aangesproken als zij een dag
hun e-mail niet beantwoorden, hun
telefoon niet opnemen of agenda niet
bijhouden. (…)
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Duidelijke afspraken
Niet minder belangrijk is het nakomen van afspraken en verantwoordelijkheden. Er zijn duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over te laat komen
(…), ’s ochtends je bed uitkomen ongeacht de nacht ervoor, en niet in
aanraking komen met politie of justitie. De projectleider merkt op dat als
één van de jongens in aanraking zou
komen met de politie, dit ook de reputatie van The Urban Family
schaadt. Dat wil hij niet hebben. De

havovwo.nl

-2-

70

75

Cijfers over overlast
In oktober 2010 is de basis gelegd
voor The Urban Family. Uit cijfers
van de wijkagent blijkt dat sinds die
tijd het aantal meldingen van overlast
met bijna honderd procent is gedaald, van 41 naar 2 meldingen van
overlast rondom het Bellamyplein. De
twee meldingen die er zijn, hebben
volgens de wijkagent niet te maken
met de Bellamy groep. Ook noteren
zowel de wijkagent als de woningbouwvereniging een afname van
graffiti in de wijk. Het is niet mogelijk
om te beoordelen of het Bellamyplein
ook veiliger is geworden. (…)
Bewoners
We hebben korte gesprekken gevoerd met een aantal bewoners van
verschillende etnische achtergronden
rond het Bellamyplein. (…) Over de
situatie op en rond het plein verschillen de meningen van de bewoners. Enkele bewoners zeggen nergens last van te hebben. Andere geven aan wel overlast van jongeren te
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ervaren, kinderen niet buiten te laten
spelen vanwege de situatie, of zich
onveilig te voelen. Onduidelijk is
echter of, en in hoeverre deze problemen verband houden met de Bellamy groep. In de buurt zijn immers
ook andere jongeren die zich buiten
op straat manifesteren en die niet tot
het netwerk van de Bellamy groep
behoren.
De verhalen van de geïnterviewde
professionals zijn positiever. De bijbaanprojecten zorgen ervoor dat
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jongeren en bewoners elkaar leren
kennen, elkaar serieus nemen en dat
deze bewoners nu ook goede kanten
van de jongeren zien. Bijvoorbeeld,
dat ze de portiek goed schoonmaken
of de tuin bijwerken. Elkaar kennen
heeft vele positieve neveneffecten,
zoals elkaar groeten op straat of in
de winkel, en minder overlast. Op
hun beurt zijn er ook weer bewoners
die werk hebben voor de jongeren of
een aanvraag doen voor het zakgeldof bijbaanproject. (…)

bron: Gaag, R.S. van der, Boonstra, N. & Wonderen, R. van (2011).
Streetwise professionals in Spangen. Gericht werken aan een goede
toekomst voor overlastgevende jongeren. (p.7, p.9, p.11, pp.15-16).
Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Geraadpleegd december 2012 via
www.verwey-jonker.nl/vitaliteit/publicaties/lokaal_sociaal_beleid/
streetwise_professionals_in_spangen?term=urbanfamily&p=1
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