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Rapportage veldonderzoek 2012 Novadic-Kentron onder hanggroepen 
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Aan de Raad, 
Aanleidng 
In de zomer van 2012 heeft Novadic-Kentron een veldonderzoek uitgevoerd onder diverse hanggroepen 
van de gemeente Steenbergen. Doel van het onderzoek is de aard en omvang van het alcohol- en 
drugsgebruik inzichtelijk te maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het opzetten en 
versterken van het preventieve beleid. 

Achtergrond 
Reden voor dit onderzoek was het signaal van de jongerenwerkers dat onder een aantal jongeren een 
behoorlijk drugsgebruik zichtbaar was. De jongerenwerkers werkzaam in de gemeente Steenbergen 
geven al enige tijd signalen af dat het gebruik van verslavende middelen in bepaalde hanggroepen 
serieuze vormen aanneemt. Uit de jeugdmonitor van de GGD van 2011 blijkt dat in de gemeente nog het 
nodige te winnen is ten aanzien van het alcoholgebruik van onze jongeren. Ten aanzien van drugsgebruik 
scoort gemeente Steenbergen in de monitor als een gemiddelde gemeente in de regio West-Brabant. 
Aangezien de monitor van de GGD de signalen van de jongerenwerkers niet ondersteunde met daarbij de 
wetenschap dat de monitor door ca. 150 jongeren is ingevuld, is ervoor gekozen een veldonderzoek te 
laten uitvoeren onder de hanggroepen. Dit onderzoek heeft uitsluitend betrekking op hangjongeren. Dit 
laat onverlet dat er ook andere jongeren of groepen jongeren zijn die overmatig alcohol en drugs 
gebruiken. 

Rapportage veldonderzoek 2012 
Novadic-Kentron heeft het veldonderzoek voor de zomer 2012 uitgevoerd. Samen met de 
jongerenwerkers van de gemeente Steenbergen zijn interviews gehouden en vragenlijsten afgenomen 
onder de hanggroepen. Hierbij zijn ca. 60 jongeren bevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat circa driekwart 
van de jongeren ooit drugs heeft gebruikt. De gemiddelde startleeftijd voor drugs is 14 jaar en 60^0 van de 
jongeren heeft voor zijn 16e levensjaar drugs gebruikt. Iets meer dan de helft heeft in de maand 
voorafgaand aan het onderzoek cannabis gebruikt en de meeste van hen doen dit (bijna) dagelijks. Een 
kwart van de ondervraagden geeft aan in de maand voorafgaand aan het onderzoek cocaïne te hebben 
gebruikt. Dit geldt ook voor GHB. En er zijn enkele jongeren die deze middelen (bijna) dagelijks 
gebruiken. De signalen van de jongerenwerkers worden met dit onderzoek bevestigd. 

Vervolg aanpak 
De rapportage van Novadic-Kentron is besproken in een breed overleg met de burgemeester, 
portefeuillehouder jeugd/volksgezondheid, politie (wijkagenten), jongerenwerker, beleidsmedewerkers. 
Doel van het overleg was te bespreken of het beeld uit de rapportage aansluit bij het beeld van onze 
professionals. Conclusie is dat het beeld uit het veldonderzoek overeenkomt met het beeld van de 
professionals. 



Naar aanleiding van de rapportage wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak waarin 3 
elementen aan bod komen. 

1. informeren ouders (preventief met als doel bewustwording) 
2. Informeren van jeugdigen (preventief, bewustwording) 
3. Actie op zorgwekkende gebruikers. 

Het plan van aanpak bevat een aantal deelprojecten die we in overleg met onze partners nog aan het 
ontwikkelen zijn. Het doel is een integrale aanpak te realiseren. Het eerste project dat nu uitgewerkt wordt 
met de betrokken partners is het project "Ben ik in beeld", Dit project bevat onderdelen uit alle drie de 
elementen uit het plan van aanpak. Doel van het project is jeugdgroepen bewust maken dat zij in beeld 
zijn en bekend zijn bij jongerenwerker en wijkagent. We willen de jongeren en hun ouders bewust maken 
van de risico's die verbonden zijn aan een jeugdgroep. Eventuele overlast van de jeugdgroepen wordt in 
samenhang met politie, jongerenwerk, openbare orde en veiligheid en handhaving opgepakt. Daarnaast 
bevat het een voorlichtingscomponent waarin het CJG en partners zich presenteren en aangeven 
waarvoor men bij hen terecht kan. 

Ten aanzien van de zorgwekkende gebruikers vinden momenteel gesprekken plaats over de afstemming 
en coördinatie van de zorg, waarbij de mogelijkheid wordt bekeken of bemoeizorgmedewerkers van 
Novadic-Kentron in combinatie met GGZ-medewerkers deze jongeren richting hulp kunnen bewegen. 

Gezien de problematiek zal een langdurige inzet van diverse partijen verlangd worden voordat zichtbaar 
wordt dat de genomen maatregelen ook daadwerkelijk effect sorteren. Indien afspraken die gemaakt 
worden niet worden nageleefd bestaat er een hoog afbreukrisico, de jongeren hebben geen vertrouwen 
in de hulpverleners. 

Tevens moet ervoor worden gewaakt dat de rapportage een stempel drukt op alle jeugdgroepen die zich 
op straat bevinden. Niet elke jongere die zich bij een jeugdgroep bevindt gebruikt verslavende middelen 
of gaat deze gebruiken. Het risico om in aanraking te komen met verslavende middelen en deze te gaan 
gebruiken is bij jeugdgroepen die zich op straat bevinden wel groter. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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