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In het Eindhovens Dagblad van 30 september stelt het college van burgemeester en wethouders van
Eindhoven dat de monitor Nederlands- Marokkaanse risicojongeren die in januari voor de eerste keer is
afgenomen en als nulmeting fungeert, slechts het topje van de ijsberg laat zien en dat het in werkelijkheid
nog veel erger is.
In Helmond is dat niet het geval. Wij herkennen ons wel in de monitoruitkomsten over onze gemeente.
Wij hechten er waarde aan om u te informeren.
Monitor: een nulmeting voor 22 gemeenten en voor de gemeente Helmond
Het ministerie van Wonen Wijken en Integratie heeft het Onderzoeksbureau van de Erasmusuniversiteit
(Risbo) in januari 2010 opdracht gegeven om voor alle 22 gemeenten die aan het samenwerkingsverband
meedoen een monitor Nederlands- Marokkaanse risicojongeren te maken. Met de monitor beschikken de
gemeenten over eigen gestandaardiseerde en actuele cijfers (2009) ten behoeve van het eigen lokale
beleid. Voor iedere gemeente is er een lokale monitor en er is een landelijke monitor met informatie over álle
deelnemende gemeenten. Deze monitor is gebaseerd op uitsluitend bestaande registraties. Het
cijfermateriaal is niet naar individuele personen te herleiden. (De Helmondse monitor levert cijfers over de
Nederlands-Marokkaanse jongeren en bestrijkt de dossiers op het gebied van Jeugd, Veiligheid, Onderwijs,
Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid).
Het is de eerste monitor in deze vorm en daarom te zien als nulmeting. Van nu af aan kan aan de hand van
de monitor jaarlijks de voortgang in de aanpak in Helmond worden getoond. De landelijke monitor maakt
bovendien inzichtelijk waar de overeenkomsten en verschillen zitten en op welke terreinen de gemeenten
dus mogelijk van elkaar kunnen leren.
Grenzen stellen en perspectieven bieden
Met de meeste Nederlands-Marokkaanse jongeren in Helmond gaat het goed. Maar een aantal NederlandsMarokkaanse jongeren is oververtegenwoordigd in de cijfers over overlast, schooluitval, werkeloosheid en
criminaliteit. Dit is in Helmond zo maar ook landelijk is dat het geval. Het college van Helmond streeft in de
periode tot en met 2012 naar een trendbreuk in de oververtegenwoordiging van Nederlands-Marokkaanse
risicojongeren bij overlast, criminaliteit, werkeloosheid en schooluitval. De hierbij gekozen aanpak laat zich
samenvatten als “grenzen stellen en perspectief bieden”. Voorop staat dat tegen criminaliteit en overlast
hard moet worden opgetreden. Net zo vanzelf spreekt dat een harde aanpak alléén niet voldoende is en dat
de overheid deze jongeren perspectief moet bieden. Om de beoogde trendbreuk te bereiken heeft Helmond
een scherp beeld nodig van de situatie. Een jaarlijkse monitor heeft daarin een belangrijke functie.
De cijfers
Veel van de cijfers in de monitor zijn in Helmond al bekend en bijvoorbeeld opgenomen in de Staat van de
Jeugd. Nieuw zijn wel de koppelingen tussen gegevensbestanden, bijvoorbeeld tussen niet-werkenden en
verdachten en voortijdig schoolverlaters en verdachtenpercentages.
De monitor presenteert vooral percentages. Wij vinden het belangrijk dat steeds de absolute aantallen
worden betrokken bij de weging van de cijfers. Er zijn dan ook grote verschillen tussen de gemeenten in de

aard en de omvang van de problematiek die vooral tot uiting komen in de gezamenlijke monitor van de 22
gemeenten. Bijvoorbeeld is in Oosterhout het verdachtenpercentage net zoals in Utrecht 13,5% maar in
Oosterhout gaat het om 37 personen terwijl het in Utrecht om 758 personen gaat.
Het college van burgemeester en wethouders van Helmond vindt deze monitor waardevol en wil de cijfers uit
deze nulmeting – samen met andere gemeentelijke gegevens - zorgvuldig interpreteren en betrekken bij de
beleidsterreinen voor Jeugd, Veiligheid, Onderwijs, Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid.
Reactie op krantenartikel Eindhovens Dagblad 30 september
In tegenstelling tot wat de gemeente Eindhoven schrijft in de krant van 30 september over het onderzoek
naar Marokkaanse jongeren herkent Helmond zich wél in de gegevens die in het onderzoek onder 22
gemeenten is uitgevoerd door het instituut Risbo
Enkele in het oog springende Helmondse cijfers zijn:
• Helmond springt eruit met het aandeel verdachte Nederlands-Marokkaanse jongeren van 12 tot 24
jaar in 2009. Van de 710 Nederlands-Marokkaanse jongeren is 7,2% ( 51 personen) verdachte
tegenover 3,4% gemiddeld van alle Helmondse jongeren. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht scoren respectievelijk 8,6%, 8,4%,10,6% en 9,6%).
• Van de Nederlands-Marokkaanse jongeren tussen de 12 en 24 jaar is in de periode 2005-2009
11,4% minimaal één keer als verdachte geregistreerd tegenover een gemiddelde van 5,5% in
Helmond;
• Nederlands-Marokkaanse jongeren zijn vaker meerpleger (rond 40 jongeren) dan gemiddeld, maar
zij zijn niet vaker veelpleger (minder dan 10 jongeren).
• Er is een oververtegenwoordiging van Nederlands-Marokkaanse jongeren in het lager niveau van
het VO-onderwijs (praktijkonderwijs en basisberoepsleerweg) (14,3% landelijk, voor alle Helmondse
jongeren is dat 5,5%).
• In Helmond is in 2009 18,8% (16 personen) van de Nederlands-Marokkaanse voortijdig
schoolverlaters als verdachte geregistreerd, voor alle Helmondse jongeren is dat 6,7% (282
personen);
• Wat betreft de arbeidspositie zit Helmond met de Nederlands-Marokkaanse werkzoekenden tussen
15-24 jaar aan het gemiddelde van de 22 gemeenten. Van de Nederlands-Marokkaanse jongeren
tussen de 15 en 24 jaar is 5,6% (30 jongeren) werkzoekend t.o.v. 2,9% (280) van de totale groep
jongeren tussen de 15 en 24 jaar.
Sinds een aantal jaren investeert Helmond in de preventieve aanpak van de jeugdgroepen. Projecten zoals
AJID, Shouf Kedemk, gezinscoaches en de individuele aanpak van jeugdgroepen zullen ook de komende
jaren uitgevoerd worden. De filosofie van deze projecten is dat mensen uit de doelgroep het beste vat
hebben op de jongeren. Zij (her-) kennen hun (straat)cultuur, zij (her-) kennen hun gevoel, gedrag en hun
problemen. En wat nog veel belangrijker is, zij kunnen hierop inspelen. Er is wederzijds vertrouwen
waardoor er een basis is om al in een vroeg stadium jongeren te helpen op het gebied van zorg maar ook
om repressieve maatregelen te treffen.
Heeft u vragen over de Helmondse aanpak? Wilt u de monitor zien? Ga dan naar www.helmond.nl/jeugd en
www.risbo.nl/r_publicatie.php?pub=715.
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