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Geachte heer, mevrouw, 

Sinds jaar eri dag wordt in Rotterdam Rijnmond het interventieprogramma Pak Je Kans 
uitgevoerd. Een succesfactor is de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties 
als Humanitas, FlexusJeugdplein en Kwadraad en de politie, hetgeen resulteert in een 
geïntegreerde benadering. Het geheel, hulpverlening met een blauw randje, blijkt meer 
dan de som der delen. 

Snelle, slimme en nabije interventies hebben effect! In de Rotterdamse stadsregio wordt 
het interventieprogramma Pak Je Kans al enige jaren zo goed als dekkend aangeboden. 
De interventie wordt direct ingezet als de politie signaleert dat een jeugdige een 
probleem heeft of veroorzaakt. Doel is steeds om jeugdigen op het rechte pad te houden, 
om problemen op te lossen en om, zo nodig, adequaat te verwijzen. Onder het credo: 
voorkomen is beter dan genezen. 

In 2012 is hard gewerkt om jeugdigen goed op weg te helpen. Hierover leest u in het 
bijgevoegde verslag. Daarnaast nemen wij u graag mee in recente ontwikkelingen die 
erop gericht zijn het interventieprogramma steviger te verankeren in het lokale beleid. 

Voor vragen en opmerkingen houden wij ons vanzelfsprekend van harte aanbevolen. 
U kunt contact opnemen met: Humanitas Jeugdhulpverlening, tel.nr. 010-4250125 

Kwadraad, tel.nr. 088-9004000 
FlexusJeugdplein, tel.nr. 010-2211999 

Hoogachtend, 

Ewald van Vliet 
Burgemeester Lansingerland 
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Voorwoord 

Voorkomen is beter dan genezen! Een slimme & snelle reactie op opvallend of 
grensoverschrijdend gedrag van jongeren voorkomt dat zorg omslaat in irritatie of 
conflict. Door problemen direct op te lossen wordt verdere onrust voorkomen en blijven 
jongeren op het rechte pad. 

Sinds jaar en dag wordt in Rotterdam Rijnmond het interventieprogramma Pak Je Kans 
uitgevoerd. Een succesfactor is de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties 
als Humanitas, FlexusJeudplein en Kwadraad en de politie, hetgeen resulteert in een 
geïntegreerde benadering. Het geheel, hulpverlening met een blauw randje, blijkt meer 
dan de som der delen. 

Het werk wordt verricht vanuit het politiebureau en in de leefomgeving van jeugdigen. 
Dit gebeurt vanuit de gedachte dat problemen moeten worden opgelost, daar waar ze 
zich voordoen, met alle hulp die in de eigen leefomgeving en in het eigen netwerk van 
jeugdigen beschikbaar is. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de 
pedagogische en sociale kwaliteit van het samenleven in de buurt en, daarmee, aan de 
versterking van de pedagogische civil society. 

In de Rotterdamse regio wordt het programma Pak Je Kans zo goed als dekkend 
aangeboden. Hierbij wordt steeds nauw aangesloten op de ontwikkeling van de Centra 
voor Jeugd en Gezin (CJG), op de zorgstructuur van de scholen (ZAT) en op het 
veiligheidsbeleid van de betrokken gemeenten. Zo zijn gesprekken gaande met het CJG 
Rijnmond om, naast de instroom vanuit de politie, ook directe aanmelding vanuit het CJC 
mogelijk te maken. Door een integrale benadering kan beter en sneller worden 
gereageerd op zorgelijk of delinquent gedrag van jeugdigen, en daarmee wordt 
voorkomen dat problemen verder uit de hand lopen. Bovendien kan bijtijds aandacht 
worden gegeven aan slachtoffers van delinquent gedrag. 

Middels dit verslag wordt u geïnformeerd over het werk dat in 2012 is verzet. Zowel de 
werkwijze als het bereik en de resultaten passeren de revue. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan samenwerking, verwijzing, klanttevredenheid en effectiviteit. 

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de resultaten, geordend per politiedistrict, 
ondergebracht in de bijlagen. Voor vragen en opmerkingen houden wij ons van harte 
aanbevolen. 

Rotterdam, 2013 



1. Inleiding 

De jeugdcriminaliteit is in de regio Rotterdam in 2012 aanzienlijk gedaald. In 2011 
werden nog 3800 jongeren opgepakt voor misdrijven, vorig jaar waren dat er 3000; een 
afname van ruim twintig procent. Het Rotterdamse OM stelt bij de presentatie van deze 
cijfers dat de daling te danken is aan de intensieve samenwerking tussen politie, 
gemeente, scholen en andere instanties. Daardoor wordt het eerder zichtbaar als een 
jongere in de criminaliteit dreigt te belanden en kan worden ingegrepen. 

Dit is goed nieuws voor iedereen die zich inzet voor veilige samenleving en ook voor alle 
organisaties die preventieprogramma's uitvoeren. Het succes heeft vele vaders. De 
terugkerende vraag bij het wegen van het succes is echter, of afname van 
jeugdcriminaliteit of vermindering van recidive is toe te schrijven aan de inzet van deze 
programma's. Zeker in een ti jd waarin de broekriem flink moet worden aangehaald, is 
het van het grootste belang om middelen efficiënt en effectief in te zetten bij het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

In 2012 verscheen het eerste rapport van de Toetscommissie Interventies Jeugd (TIJ) 
van gemeente Rotterdam. Het rapport bevat de beoordeling van zeven interventies, alle 
op het terrein van bestrijding van overlastgevend of crimineel gedrag, die deel uitmaken 
van het Rotterdamse jeugdbeleid. Getoetst is op 'bewezen effectiviteit' in theorie en 
praktijk. De conclusie en verbeterpunten van de toetscommissie komen verderop in dit 
verslag aan de orde. 

Een interventieprogramma als Pak Je Kans is geen doel, maar een middel. In 2012 is 
samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin en de scholen geïntensiveerd om tot 
een slimme, gebiedsgerichte inzet van de interventie te komen, goed afgestemd op alle 
andere activiteiten rond het opgroeien en opvoeden van jeugdigen. Ook over die 
samenwerking later meer. 

De signalen op grond waarvan de politie jongeren aanmeldt voor het programma zijn 
zeer divers, onder te verdelen in vier categorieën: signaalgedrag (als hinderlijk 
rondhangen of kattenkwaad), strafbare feiten (als vandalisme of erger), geweld in 
huiselijke kring of slachtofferschap (als gepest worden of seksueel geïntimideerd). 

Het bereik van Pak Je Kans in 2012 vindt u in bijlage 2 uitgesplitst naar district. De 
jongeren waren afkomstig uit alle 8 politiedistricten in de regio. De jongeren die geholpen 
zijn door Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid zijn buiten dit verslag gebleven. 



2. Het programma 

Het programma Pak Je Kans biedt snelle, kortdurende ambulante hulp aan jongeren die 
in aanraking komen met de politie. De politie kri jgt met grote regelmaat te maken met 
kinderen en jongeren die zorgwekkend signaalgedrag vertonen, die problemen 
ondervinden of veroorzaken. Bij Pak je Kans werkt de hulpverlener vanuit het 
politiebureau, zodat binnen 48 uur contact gelegd kan worden met deze jeugdigen. 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zulk vroegti jdig, snel en consequent reageren 
op signaalgedrag effectief is en verergering van. problemen kan voorkomen. 

Pak je Kans kent drie uitvoerders binnen de stadsregio Rotterdam. Humanitas is 
verantwoordelijk voor de uitvoering in de politiedistricten Oost, West en Centrum. In de 
gemeenten Capelle a/d IJssel, behorend tot district Oost, is Kwadraad verantwoordelijk 
voor de uitvoering. FlexusJeugdplein voert Pak Je Kans uit in de districten Waterweg-
Noord, Noord, Feijenoord-Ridderster, Zuid en De Eilanden. Een precieze 
gebiedsafbakening vindt u in bijlage 1. 

De uitvoering van Pak Je Kans valt onder verantwoordelijkheid van een breed 
samengestelde stuurgroep onder voorzitterschap van de heer E. van Vliet, burgemeester 
van Lansingerland. Pak Je Kans wordt gefinancierd door de gemeenten binnen de 
stadsregio waar Pak Je Kans wordt uitgevoerd. De politie stelt werkplekken en de daarbij 
behorende faciliteiten ter beschikking. 

Doel - Pak Je Kans is een programma waarbij snel wordt gereageerd op zorgwekkend 
signaalgedrag van jeugdigen die soms, vanwege hun jonge leeftijd, niet strafrechtelijk 
kunnen worden vervolgd en daarom niet langs die weg begeleiding en behandeling 
kunnen krijgen. De eerste stap wordt gezet door de politie. Een vroegtijdige signalering 
van probleemgedrag en een adequate inschatting van risico's die jeugdigen lopen of 
nemen is essentieel. 

Doelgroep - Pak Je Kans is bedoeld voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar die thuis, 
op straat of op school zorgwekkend signaalgedrag laten zien én problemen ondervinden 
of veroorzaken. De problematiek die aanleiding is voor aanmelding bij Pak Je Kans, is te 
verdelen in groepen: 
a. Signaalgedrag: bijvoorbeeld een groepje jochies gooit prullenbakken om, een groepje 

pubers intimideert voorbijgangers of kleine kinderen hangen 's avonds laat nog op 
straat rond. 

b. (Lichte) strafbare feiten: als een jongere een strafbaar feit pleegt, een zogenaamd 
'halt-waardig' delict 1, is een aanmelding bij Pak Je Kans toegestaan. De afweging of 
een kind bij Pak Je Kans of bij Halt wordt gemeld, wordt gemaakt door de politie. 

c. Huiselijk geweld: wanneer er sprake is van huiselijk geweld, biedt Pak Je Kans een 
laagdrempelig en outreachend contact, waarbinnen mensen kunnen worden 
gemotiveerd voor hulp. Pak Je Kans is dan een schakel naar andere hulpverleners. 

1 Een delict is 'halt-waardig' als er sprake is van openlijk geweld tegen goederen met een beperkte 
schade, van een (poging tot) diefstal of heling van een goed van een beperkt bedrag, en van 
strafbare feiten in gemeentelijke verordeningen, voor zover ze betrekking hebben op vuurwerk of 
baldadig gedrag waarbij de schade beperkt is. 



d. Slachtoffers: Pak Je Kans richt zich op het vergroten van de weerbaarheid van 
jeugdigen, bijvoorbeeW van kinderen die gepest of seksueel geïntimideerd worden. 
Door het aanbieden van hulp kan wellicht worden voorkomen dat een slachtoffer 
dader wordt ('een gepeste pester'). 

Aanbod - Pak Je Kans kent het volgende aanbod: 
a. Screening van de aangemelde jongere om te onderzoeken wat de oorzaken zijn van 

het signaalgedrag. Uit de screening moet blijken of en zo ja welk hulpaanbod nodig is. 
b. Hulpverleningstrajecten, waarbij de hulpverlening zich richt op één of meerdere van 

de volgende doelen: 
gedragsverandering van de gezinsleden; 
versterking van de regie binnen het gezin en de uitoefening van gezinstaken; 
terugdringen of voorkomen van problemen op school of schooluitval; 
terugdringen of voorkomen van psychosociale problemen; 
terugdringen of voorkomen van anti-sociaal en/of crimineel gedrag. 

c. De medewerker van Pak Je Kans kan ook optreden als makelaar, waarbij hulp door 
derden wordt georganiseerd of hulp door verschillende organisaties op elkaar wordt 
afgestemd. Pak Je Kans zorgt dan dat de gewenste hulp op gang komt en motiveert 
de cliënten de hulp te accepteren. 

d. Naast hulpverlening biedt de Pak Je Kans medewerker ook consultatie en 
deskundigheids-bevordering aan politieagenten. 

Werkwijze - Bij Pak Je Kans wordt nauw samengewerkt tussen de politie en de -binnen 
de politieorganisatie werkende- hulpverleners van Pak Je Kans. Binnen het politiedistrict 
valt Pak Je Kans onder de directe verantwoordelijkheid van de jeugdcoördinator van de 
politie. Als een politieagent in zijn werk signaleert dat kinderen of jongeren in de knel 
zitten, bekijkt hij of ze in aanmerking komen voor Pak Je Kans. De agent bespreekt met 
de ouders en de jeugdige het aanbod van Pak Je Kans. Wanneer ouders van het aanbod 
gebruik willen maken, meldt de politieagent het kind aan met behulp van een (landelijk) 
zorgformulier. 

Dit formulier wordt gezonden naar Bureau Jeugdzorg, waar het meldpunt zorgformulieren 
nagaat of de jongere al bekend is bij Bureau Jeugdzorg. Is dit het geval, dan wordt dit 
kortgesloten met de hulpverlener die al contact heeft met de jongere. Wanneer 
samenwerking een meerwaarde heeft, behoort dit tot de mogelijkheden; zo niet, dan 
sluit de medewerker de bemoeienis af. 

Uitvoering - De medewerker van Pak Je Kans legt binnen 2 werkdagen (48 uur) na de 
melding het eerste contact met de jongere en/of het gezin. Als het niet lukt om binnen 
48 uur telefonisch contact te leggen met de ouders, dan worden zij schriftelijk benaderd. 

Voor of ti jdens een eerste gesprek speelt de politie een rol: minimaal door de brief met 
de afspraak in een politie-envelop te versturen, maar soms ook door het eerste gesprek 
te voeren op het politiebureau of thuis, in aanwezigheid van de verwijzende agent. Door 
deze hulpverlening te voorzien van 'een blauw randje', wordt voor de jeugdige en zijn 
ouders duidelijk dat de actie niet vrijblijvend is. 



De medewerker van Pak 3e Kans .screent in het eerste gesprek of hulpverlening 
noodzakelijk is. Indien nodig kan er meteëh hulpverlening worden geboden. Pak Je Kans 
biedt hulpverleningstrajecten voor de duur van maximaal 13 weken. De werkwijze is 
outreachend en vasthoudend: de hulpverlener zoekt het kind/de jongere en het gezin in 
zijn eigen omgeving op en geeft niet op als betrokkenen in eerste instantie niet thuis 
geven. Soms komt de hulp pas op gang na een periode van 'presentie', waarin het 
vertrouwen tussen de cliënt en de hulpverlener wordt opgebouwd. Indien een 
kind/jongere al bekend is binnen de jeugdzorg, wordt het aanbod van Pak Je Kans 
afgestemd op de al in het gezin aanwezige hulpverlening. Het verloop van de 
hulpverlening wordt door Pak Je Kans teruggekoppeld aan de jeugdcoördinator van de 
politie en de politieagent die de cliënt heeft aangemeld. 

3. Ontwikkeüingein in 2012 en verder 

In 2012 zijn omstandigheden waaronder wordt gewerkt ingrijpend aan het veranderen. 
De veranderingen grijpen aan op, onder meer, de volgende thema's: 

- Ontzorgen en normaliseren. Hiermee wordt gedoeld op het debat over de grenzen 
van de professionele zorg in relatie tot de 'pedagogische civil society', waarbij 
thema's aan de orde zijn als: nabije oplossingen bieden voor alledaagse problemen, 
minder verantwoordelijkheid overnemen en meer gebruik maken van mogelijkheden 
van het individu en de krachten die in zijn eigen sociale omgeving aanwezig zijn. 

- Evidence-based practice. Er is sprake van een toenemende vraag naar professionele 
zorg en, geli jkti jdig, teruglopende financiële mogelijkheden. Dit noopt meer dan ooit 
tot interventies die efficiënt en effectief zi jn. 

Een gebiedsgerichte benadering. De verdere opbouw van de Centra voor Jeugd en 
1 Gezin, de verbindingen met (passend) onderwijs en de aanstaande transitie 

(decentralisatie) van de jeugdzorg. 

Het interventieprogramma Pak Je Kans kent uitgangspunten die uitstekend aansluiten op 
de huidige ontwikkelingen: het programma richt zich op preventie en wordt in de eigen 
omgeving van jeugdigen geboden, het programma maakt gebruik van de best 
beschikbare kennis uit wetenschap en praktijk en is bij uitstek gebiedsgericht 
georiënteerd en georganiseerd. Het programma wordt sinds jaar en dag in de stadsregio 
uitgevoerd; nu de gehele jeugdzorg transformeert l i jkt er sprake van een 'remmende 
voorsprong'. Bij de uitvoering van Pak Je Kans moet worden geanticipeerd op de nieuwe 
structuren van de zorg rond jeugd. Op tal van punten is in 2012 al werk verzet, maar 
zullen in 2013 vervolgstappen moeten volgen. 

Afstemming en samenwerking 

Politie - De samenwerking met de politie, met name op het niveau van de 
uitvoeringspraktijk, heeft onderhoud nodig. In 2012 zijn spreekuren gehouden op de 
wijkbureaus en is aan velerlei overleg deelgenomen. Punt van zorg is de beschikbaarheid 



van e'en werkplek voor de medewerkers van Pak Je Kans op het politiebureau. Het is niet 
zeker of de politie hierin de komende jaren steeds kan blijven voorzien. 

Centra voor Jeugd en Gezin - In 2012 zijn de contacten met de CJG's verder aangehaald 
met het oog op het wegnemen van veiligheidsrisico's in de leefomgeving van jeugdigen. 
Gelet op de ontwikkelingen ligt het voor de hand dat in de nabije toekomst ook vanuit 
het CJG het Pak Je Kans.-programma rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een 
indicatiebesluit of een zorgformulier, beschikbaar komt. De interventie past in een breed 
pallet aan beschikbare interventies. Bij de inzet van het programma is de vraag van de 
jeugdige of de opdrachtgever bepalend, niet het aanbod. 

Onderwijs - De medewerkers van Pak Je Kans, opererend vanuit het politiebureau, zijn 
de 'ogen en oren' op straat en moeten, om effectief te kunnen zijn, snel kunnen 
schakelen met het CJG. Daarnaast is samenwerking met het onderwijs van belang. De 
medewerkers van Pak Je Kans zijn voor consult beschikbaar voor schoolmaatschappelijk 
werkers of anderen uit de zorgstructuur van de scholen. Zo noodzakelijk kan een 
vroegtijdige inzet van Pak Je Kans worden gerealiseerd. Omgekeerd zullen medewerkers 
van Pak Je Kans op het niveau van casuïstiek contact zoeken met scholen om samen 
optimale ontwikkelingskansen te creëren voor jeugdigen waarmee zij contact hebben. 

Halt - Halt heeft tot doel jongeren tot 18 jaar die een strafbaar feit plegen een alternatief 
te bieden voor een strafrechtelijke afdoening, door hen de mogelijkheid te bieden een 
leer- of werkstraf uit te voeren, excuus aan te bieden en schade te vergoeden. Het 
signaleren van achterliggende problematiek heeft een prominente rol gekregen in de . 
werkwijze van Halt Rotterdam-Rijnmond. Sinds 2010 werken HALT en Pak Je Kans nauw 
samen, met name om snelle verwijzing van jongeren met een verhoogd risico of met 
evident psychosociale problemen te bevorderen. In 2012 heeft, voor het tweede jaar, 
een inhoudelijke uitwisseling plaatsgevonden tussen uitvoerend medewerkers. De 
uitwisseling wordt door uitvoerders zeer gewaardeerd. 

Bureau Jeugdzorg - Ook in 2012 heeft regulier overleg plaatsgevonden met Bureau 
Jeugdzorg, met name om adequate doorgeleiding van zorgformulieren te bewaken. 

Kwaliteit en effectiviteit 

Toetsing Interventies Jeugd - In 2012 verscheen, het eerste rapport van de 
Toetscommissie Interventies Jeugd (TIJ) van gemeente Rotterdam. Het rapport bevat de 
beoordeling van zeven interventies, alle op het terrein .van bestrijding van 
overlastgevend of crimineel gedrag, die deel uitmaken van het Rotterdamse jeugdbeleid. 
Getoetst is op 'bewezen effectiviteit' in theorie en praktijk. Pak Je Kans wordt beoordeeld 
als 'een project ter verbetering'. Het TIJ komt tot het oordeel dat "aannemelijk (is) 
gemaakt dat deze interventie op een professionele wijze wordt uitgevoerd en een 
positieve bijdrage levert aan de gestelde doelen". Echter, niet kan worden aangetoond 
dat "met deze interventie afglijden naar crimineel gedrag wordt voorkomen, of dat een 
determinant van crimineel gedrag wordt veranderd". Overigens heeft de toetscommissie 
ook oog voor de methodologische voetangels en klemmen, verwijzend naar 
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promotieonderzoek van Lieke van Domburg (2009), bij het vaststellen van preventief , 
resultaat, meer specifiek "het voorspellen van toekomstig delictgedrag bij kinderen die al 
een delict hebben begaan". 2 Uit het onderzoek van TIJ blijkt voorts dat er -met name bij 
de politie- onvoldoende gegevens voorhanden zijn ten behoeve van de monitoring van de 
uiteindelijke effecten. 

Monitoring en Effectonderzoek Gezinsinterventies - Het project Monitoring en 
Effectonderzoek Gezinsinterventies is gestart om de effectiviteit van deze gezinscoaching 
en jongerentrajecten zichtbaar te maken. Het project is valt binnen het door de 
gemeente in gang gezette Verbetertraject gezinscoaching en jongerentrajecten'. Dit 
traject is zelf weer een onderdeel van het programma 'Ieder Kind Wint, zorg voor de 
toekomst'. Als doel is geformuleerd: beter zicht krijgen op de 'opbrengst' van 
gezinscoaching en jongerentrajecten in Rotterdam. 

Kwaliteit - De borging van de kwaliteit van de methodiek en de werkprocessen wordt 
onder meer bereikt door een tweewekelijkse casuïstiekbespreking met een 
gedragsdeskundige, de toepassing van de HKZ-normen (kwaliteitscertificaat) van de 
betrokken organisaties en een tevredenheidsmeting onder jongeren en ouders. 

Resultaat 

In 2012 zijn in totaal 409 jeugdigen gescreend en 241 hulpverleningstrajecten afgerond. 
De hulp is geboden aan jeugdigen en hun gezinnen woonachtig in de gehele stadsregio 
Rotterdam. In de bijlagen vindt u een uitsplitsing naar gemeente. 
De grootste groep jeugdigen die bij Pak Je Kans terecht zijn gekomen, zijn jongens 
tussen de 12 en 18 jaar oud zijn. 'Signaalgedrag' en 'strafbare feiten' zijn de 
belangrijkste redenen om hen aan te melden. 
De meeste hulpverleningstrajecten hadden in 2012 een duur van 4 a 5 maanden. Bij een 
beperkte duur (van 1 maand) blijkt dat de hulpverlening vaak niet tot stand is gekomen. 
De hulpverlening heeft zich voornamelijk gericht op 'sociale vaardigheden', op 'relaties' 
en op 'de gezinssituatie' van jeugdigen. 
In Rotterdam zowel als in de overige gemeenten in de stadsregio lag het percentage 
behaalde doelen op 84%. Bij verreweg de meeste hulpvérleningstrajecten is het 
probleem opgelost of een doorverwijzing gerealiseerd. In Rotterdam ligt dit percentage 
op 87%, in de overige gemeenten op 85%.. 

4. Tot slot 

Het achterliggende jaar is de financiering van interventies als Pak Je Kans onder druk 
komen te staan ten gevolge van bezuinigingen. Het gevaar ligt op de loer .dat de 
interventie in de toekomst niet steeds overal beschikbaar is. De kracht van Pak Je Kans 
is echter de snelle, sluitende en dekkende aanpak in alle gemeenten, in de nabijheid van 
jeugdigen en afgestemd op het werk en het werkgebied van de politie. Het gevaar ligt op 

2 Lieke van Domburg (2009). Very Young Offenders. Characteristics of children and their-
environment in relation to (re)-offending. Amsterdam: Ponsen & Looijen. 



dë loer dat hier een bres in geslagen wordt. Het tast de slagkracht van de interventie 
aan. 

In 2012 is flink aan de weg getimmerd om het programma Pak Je Kans steeds binnen 48 
uur ingezet te krijgen, direct inspelend op de zorgen over opgroeiende jeugd en de 
veiligheid in de buurt. Hiermee gaan we op volle kracht door in 2013, in de overtuiging 
dat slimme, snelle en nabije hulp het verschil kan maken. Er is werk aan de winkel, ook 
in 2013! 
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B i j l a g e 1 : Factsheet Pak Je Kans 2012 

Pak Je Kans heeft in 2012 in totaal 409 jeugdigen 
gescreend en 241 hulpverleningstrajecten 
afgerond. De hulp is geboden aan jeugdigen en 
hun gezinnen woonachtig in stadsregio Rotterdam 
(zie bijlage 2). 
Middels grafieken geven we registratiegegevens 
weer van de hulpverleningstrajecten, uitgesplitst 
naar gemeente Rotterdam en de overige 
gemeenten in de stadsregio. 
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Samenvattend kan gezegd worden dat de grootste groep jeugdigen die bij Pak Je Kans terecht 
komt jongens tussen de 12 en 18 jaar oud zijn. Signaalgedrag en strafbare feiten zijn de 
belangrijkste redenen om aan te melden. 
De meeste hulpvérleningstrajecten hebben een duur van 4 a 5 maanden. Bij de duur van 1 
maand is de hulpverlening vaak niet tot stand gekomen. 
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Doelen per levensgebied (%) 
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De hulpverlening richt zich voornamelijk op de sociale vaardigheden, op relaties van de 
jeugdige en op diens gezinssituatie. In zowel Rotterdam als de overige gemeenten in de 
stadsregio ligt het percentage behaalde doelen op 84%. Bij verreweg de meeste 
hulpverleningstrajecten wordt het probleem opgelost of een doorverwijzing gerealiseerd. 
Rotterdam en overige gemeenten: respectievelijk 87% en 85%. 

Reden van afsluiting (%) 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

-?9-
-61-

13 15 

ztJLJ: -L 0- -0-

24 
_12_ 

Probleem opgelost Probleemniet VerwijzingBureau Verwijzing lokale Venvijzingandere 
geheel opgelost Jeugdzorg voorzieningen vormen zorg 
geen verwijzing 

ö Rotterdam 

Overige gemeenten 

12 



Bijlage 2: Gebiedsindeling 

P O L I T I E D I S T R I C T 
Waterweg-Noord (1) 

West (3) 
Centrum (4) 

Noord (5) 

Oost (6) 

( D E E L G E M E E N T E 
Hoek van Holland, Vlaardmgen, 
Schiedam, Maassluis 
Delfshaven, Overschie 

Stadscentrum 

Hillegersberg-Schiebroek, Noord 
Lansingerland 
Prins Alexander, Kralingen-
Crooswijk, Capelle a/d IJssel, 
Krimpen a/d Ijssel 

UITVOERENDE 
FlexusJeugdplein 

Humanitas 

Humanitas 

FlexusJeugdplein 

Humanitas en Kwadraad 

Feijenoord-Ridderster (9) 

Zuid (10) 

De Eilanden (11) 

Feijenoord, IJsselmonde, 
Ridderkerk 

FlexusJeugdplein 

Charlois, Hoogvliet, Pernis, 
Rozenburg, Barendrecht, 
Albrandswaard 

FlexusJeugdplein 

Spijkenisse, Bernisse, Brielle, 
Hellevoetsluis, Westvoorne 

FlexusJeugdplein 
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District 1 : Vlaardingen, Hoek van Holland, Schiedam, Maassluis 

D I S T R I C T 1 ^TOTALEN 

In zorg op 1-1-2012 

Instroom 2012 

Uitstroom 2012 

In zorg op 31-12-2012 

Totaal bereik 2012 

D I S T R I C T 1 - IN DETAIL 
PJK hulptraject, afgesloten in 2012 

PJK screening in 2012 

Aangemeld door 

Politie 

Bureau HALT 

Reden aanme ld ing 

Signaalgedrag 

Strafbaar feit 

Huiselijk geweld 

Slachtoffer 

Reden afsluiting 

Anders, wenst geen begeleiding 

PJK voor screening beëindigd 

PJK na screening beëindigd zonder doorverwijzing 

PJK na screening beëindigd met doorverwijzing 

Probleem opgelost (geen vervolghulp nodig) 

Probleemsituatie niet geheel opgelost, geen verwijzing 

Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening 

Verwijzing naar andere vormen van zorg 

Leefti jd bij instroom 

<12 jaar 

12-18 jaar 

Geslacht 

Man 

vrouw 

37 

33 

10 
43 

20 

30 

34 

13 

21 

12 

11 
26 

35 

14 



District 3: Delfshaven, .Overschie 

D I S T R I C T 3 - TOTALEN 

PJK hulptrajecten in 2012 

PJK screeningen in 2012 

Aangemeld door 

Politie 

Bureau HALT 

Reden afsluiting 
Anders, wenst geen begeleiding; PJK voor screening beëindigd 

PJK voor screening beëindigd 

PJK na screening beëindigd zonder doorverwijzing 

PJK na screening beëindigd met doorverwijzing 

Probleem opgelost (geen vervolghulp nodig) 

Probleemsituatie niet geheel opgelost, geen verwijzing 

Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening, na screening 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening, na hulpverlening 

30 

54 

61 

10 

52 

27 

Leefti jd bij instroom 

<12 jaar 

12-18 jaar 

Geslacht 

25 

39 

Man 52 
12 vrouw 

15 



District 4: Stadscentrum 

D I S T R I C T 4 - TOTALEN 
PJK hulptrajecten in 2012 

PJK screeningen in 2012 12 

Aangemeld door 

Politie 13 

Bureau HALT 

Reden afsluiting 

Anders, wenst geen begeleiding; PJK voor screening beëindigd _2_ 

0 PJK voor screening beëindigd 

PJK na screening beëindigd zonder doorverwijzing 

_3_ 
5_ 

_1 
J) 
_1_ 

1 

PJK na screening beëindigd met doorverwijzing 

Probleem opgelost (geen vervolghulp nodig) 

Probleemsituatie niet geheel opgelost, geen verwijzing 

Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening, na screening 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening, na hulpverlening 

Leeftijd bij instroom 

<12 jaar 

12-18 jaar 

Geslacht 

Man 13 

vrouw 

16 



District 5: Noord, Hillegersberg-Schiebroek, Lansingerland 

D I S T R I C T 5 - TOTALEN 

In zorg op 1-1-2012 

Instroom 2012 

Uitstroom 2012. 

In zorg op 31-12-2012 

Totaal bereik 2012 

D I S T R I C T 5 - IN DETAIL 
PJK hulptraject, afgesloten in 2012 

PJK screening in 2012 

Aangemeld door 

Politie 

Bureau HALT 

Reden aanme ld ing 

Signaalgedrag 

Strafbaar feit 

Anders 

Reden afsluiting 

Anders, wenst geen begeleiding 

PJK voor screening beëindigd 

PJK na screening beëindigd zonder doorverwijzing 

PJK na screening beëindigd met doorverwijzing 

Probleem opgelost (geen vervolghulp nodig) 

Probleemsituatie niet geheel opgelost, geen verwijzing 

12 
78 

83 

90 

23 

56 

77 

51 
26 

27 

31 

16 

Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening 

Verwijzing naar andere vormen van zorg 

Leefti jd bij instroom 

<12 jaar 

12-18 jaar 

24 

54 

Geslacht 

man 

vrouw 

64 

14 

17 



District 6: Prins Alexander, Kralingen-Crooswijk, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel 

DISTRICT! 6 r TOTALEN 
PJK hulptrajecten in 2012 

PJK screeningen in 2012 

39 
58 

Aangemeld door 

Politie 

Bureau HALT 

Reden afsluiting 

Anders, wenst geen begeleiding; PJK voor screening beëindigd 

PJK voor screening beëindigd 

PJK na screening beëindigd zonder doorverwijzing 

PJK na screening beëindigd met doorverwijzing 

Probleem opgelost (geen vervolghulp nodig) 

Probleemsituatie niet geheel opgelost, geen verwijzing 

59 

41 

25 
' 0 

Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg, na screening 

Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg, na hulpverlening 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening, na screening 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening, na hulpverlening 

_2_ 

4 

Leeftijd bij instroom 

<12 jaa r 

12-18 jaar 

Geslacht 

Man 

vrouw 

_21_ 
41 

47 
15 

18 



Dis t r i c t 9 : Feijenoord, IJsselmonde, Ridderkerk 

DISTRICT 9 - TOTALEN 
In zorg op 1-1-2012 

Instroom 2012 

Uitstroom 2012 

In zorg op 31-12-2012 

Totaal bereik 2012 

D I S T R I C T 9 - IN DETAIL 
PJK hulptraject, afgesloten in 2012 

PJK screening in 2012 

Aangemeld door 

Politie 

Bureau HALT 

Reden aanme ld ing 

Signaalgedrag 

Strafbaar feit 

Slachtoffer 

Anders, onbekend 

Reden afsluiting 
Anders, wenst geen begeleiding 

PJK voor screening beëindigd 

PJK na screening beëindigd zonder doorverwijzing 

PJK na screening beëindigd met doorverwijzing 

Probleem opgelost (geen vervolghulp nodig) 

Probleemsituatie niet geheel opgelost, geen verwijzing 

Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening 

Verwijzing naar andere vormen van zorg 

Leefti jd bij instroom 

<12 jaar 

12-18 jaar 

Geslacht 

man 

vrouw 

30 
79 
96 

13 

109 

51 
87 

74 

30 

45 

16 
26 

27 

12 

12 

23 

56 

60 

19 

19 



Distr ict 10: Charlois, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg, Barendrecht, Albrandswaard 

D I S T R I C T 10 - TOTALEN 

In zorg op 1-1-2012 13 

Instroom 2012 72 

Uitstroom 2012 69 

In zorg op 31-12-2012 15 

Totaal bereik 2012 85 

D I S T R I C T 10 - IN DETAIL 
PIK hulptraject, afgesloten in 2012 33 

PJK screening in 2012 53 

Aangemeld door 

Politie 64 

Bureau HALT 

Reden aanme ld ing 

Signaalgedrag 25 

Strafbaar feit 40 

Slachtoffer 

Huiselijk geweld 

Reden afsluiting 

Anders, wenst geen begeleiding 

PJK voor screening beëindigd 16 
PJK na screening beëindigd zonder doorverwijzing 17 
PJK na screening beëindigd met doorverwijzing 

Probleem opgelost (geen vervolghulp nodig) 20 

Probleemsituatie niet geheel opgelost, geen verwijzing 

Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening 

Verwijzing naar andere vormen van zorg 

Leefti jd bij instroom 

<12 jaar 

12-18 jaar 

Geslacht 

man 

vrouw 

25 

47 

52 

20 

20 



District 1 1 : Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne 

D I S T R I C T 11 - TOTALEN 

In zorg op 1-1-2012 

Instroom 2012 

Uitstroom 2012 

In zorg op 31-12-2012 

Totaal bereik 2012 

D I S T R I C T 11 - IN DETAIL 
PJK hulptraject, afgesloten in 2012 

PJK screening in 2012 

Aangemeld door 

Politie 

Bureau HALT 

Reden aanme ld ing 

25 

51 
67 

76 

39 

59 

40 

11 

Signaalgedrag 

Strafbaar feit 

Slachtoffer 

Reden afsluiting 

Anders, wenst geen begeleiding 

PJK voor screening beëindigd 

34 

15 

PJK na screening beëindigd zonder doorverwijzing 16 

PJK na screening beëindigd met doorverwijzing 

Probleem opgelost (geen vervolghulp nodig) 

Probleemsituatie niet geheel opgelost, geen verwijzing 

23 

Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg 

Verwijzing naar andere lokale (zorg) voorziening 

Verwijzing naar andere vormen van zorg 11 

Leeftijd bij instroom 

<12 jaar 14 

12-18 jaar 37 

Geslacht 

man 36 

vrouw 15 

21 


