
Jeugdboa’s in Hilversum Oost 

 

‘We maken regelmatig even een praatje met de jongeren’ 

 
In navolging van het succes van jeugdboa’s in andere steden, zijn in oktober 

van dit jaar ook in Hilversum Oost -een wijk waar regelmatig spanning 

heerst tussen een groep jongeren en buurtbewoners- de eerste jeugdboa’s 

gestart. ‘Een jeugdboa is een buitengewoon opsporingsambtenaar, maar 

dan gespecialiseerd in jeugd,’ legt jeugdboa-coach Patrick Smelt uit.  

 

‘Vanuit zijn bevoegdheid als handhaver kan de jeugdboa een jongere aanhouden, 

maar met zijn specialistische achtergrondkennis is hij ook in staat om een  

hulpvraag van die jongere te signaleren,’ aldus Patrick. ‘We komen niet alleen in 

actie als er een melding binnenkomt, maar werken juist ook preventief,’ vertelt 

Sebastiaan, die de specialistische opleiding tot handhaver jeugd heeft gevolgd. 

 

‘Ons team bestaat uit vijf jeugdboa’s, die drie dagen per week in wisselende  

tweetallen actief zijn. Tijdens onze diensten, die voornamelijk ’s avonds  

plaatsvinden, surveilleren we in de wijk. We hebben daarbij extra aandacht voor 

de zogenaamde ‘hotspots:’ plekken waar jongeren vaak samenkomen. Om de  

jongeren beter te leren kennen maken we regelmatig even een praatje met ze.’ 

‘Dit contact is e e n van de belangrijkste taken van de jeugdboa’s,’ vult Patrick aan, 

‘het is een goed middel om te kijken wat er speelt binnen een groep.’  

‘Onlangs hebben we contact gemaakt met een groep jongeren die 

voortdurend in conflict lag met de buurtbewoners,’ vertelt Sebastiaan. 

Met behulp van de PlusMinMee-app hebben we de groepsdynamiek in 

kaart gebracht: Welke groepsleden hebben een negatieve rol en wie 

een positieve? Wie is een meeloper? Tijdens het ketenoverleg met de 

gemeente, de politie en het jongerenwerk, hebben we gezamenlijk een 

plan van aanpak opgesteld. De samenwerking met deze partijen is  

essentieel; we vullen elkaar aan en versterken elkaar waar nodig.’ 

 

‘Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over de resultaten, maar we 

merken wel dat er de laatste weken minder meldingen van overlast 

binnenkomen,’ aldus Sebastiaan. ‘Aan de jongeren merken we dat ze 

ons accepteren en dat is een belangrijke voorwaarde om met hen in 

gesprek te kunnen gaan.’ ‘Doordat de jeugdboa’s niet alleen repressief, 

maar ook preventief en competentiegericht werken, hebben ze invloed 

op het groepsdynamische proces,’ zegt Patrick. En da t is een absolute 

meerwaarde!’  
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