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Uit landelijke inventarisaties blijkt dat een select aantal problematische jeugdgroe-
pen zich in toenemende mate te buiten gaat aan geweld en intimidatie. Het gaat 
om geweld en intimidatie jegens bewoners, tegen andere jongeren, maar óók — zij 
het in mindere mate — tegen werknemers met een publieke functie (vooral politie). 
Vanuit politiekorpsen, maar ook vanuit lokaal bestuur worden deze ontwikkelingen 
met zorg gadegeslagen. Ook wetenschappers zien dit soort gewelddadige jeugd-
groepen als de ‘broedplaats’ van toekomstige notoire geweldplegers. Hoe vroeger 
dergelijke geweldspatronen worden gesignaleerd en doorbroken, des te beter.

Drieluik

Deze publicatie is opgebouwd als een drieluik waarbij ieder onderdeel wordt afgeslo-
ten met een concreet product.

Deel 1: Profiel gewelddadige jeugdgroepen

In deel 1 worden de belangrijkste kenmerken van acht gewelddadige jeugdgroepen 
— gespreid over Nederland — beschreven. Belangrijke bevinding is dat de vaste 
kern van dergelijke jeugdgroepen op lokaal en regionaal niveau deel uitmaakt van 
een verborgen lokaal crimineel (jeugd)netwerk.

Deel 2: Geweld nader belicht

In deel 2 worden vijf geweldsprofielen beschreven. Deze vallen binnen twee geweld-
vormen die gewelddadige jeugdgroepen praktiseren: territoriaal geweld en crimineel 
geweld. Aansluitend wordt een Checklist Gewelddadige Jeugdgroepen gepresen-
teerd. Deze checklist is een aanvulling op de huidige Shortlist waarmee jaarlijks door 
politiekorpsen problematische jeugdgroepen worden geïnventariseerd. Met deze 
aanvulling op de Shortlist Problematische jeugdgroepen kan politie en lokaal bestuur 
(vroeg)tijdig vast stellen welke jeugdgroepen het predicaat ‘gewelddadig’ krijgen. 

Deel 3: Aanpak

In het laatste deel wordt de aanpak van gewelddadige jeugdgroepen beschre-
ven. We presenteren het Handhavingarrangement ‘Gewelddadige Jeugdgroepen’  
waarbij een korte opsomming wordt gegeven van doeltreffende interventie- of  
handelingsstrategieën voor politie en lokaal bestuur bij de aanpak van geweld  
door jeugdgroepen. 
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Publicatie bestellen

Methode van onderzoek 

De profielschets met speciale aandacht voor zogenaamde geweldsindicatoren is ge-
realiseerd door middel van analyse van (schriftelijke) documentatie over de acht 
geselecteerde gewelddadige jeugdgroepen (over meerdere jaren), diverse bijeen-
komsten met sleutelinformanten, analyse van relevante opsporingsonderzoeken en 
de screening van strafdossiers (ook op het gebied van geweldsmisdrijven). Op on-
derdelen zijn vervolgens aanvullend verdiepende interviews gehouden. Vervolgens 
is de vaste kern van de acht geselecteerde gewelddadige jeugdgroepen op per-
soonsniveau in beeld gebracht. Gekeken is in alle politiesystemen wat hun poli-
tiecontacten zijn (soort en omvang). Daarnaast is een internetsearch verricht met 
name gericht op hun activiteiten op sociale media. Bij een deel van de jeugdgroepen 
is tenslotte een (criminele) netwerkanalyse uitgevoerd. 
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