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Er  wordt  ingezet  op meer flexibiliteit  bij  de openstelling van de soos in  de diverse wijken wat  de 
jongerenwerkers meer ruimte geeft voor andere werkzaamheden.

Vraag 1 
Op welke manier wordt er geborgd dat er niet in dusdanige mate wordt afgeschaald dat signalen 
over opschaling niet meer binnenkomen?

Antwoord op vraag 1

Facet hanteert een minimum aantal openstellingen. Er is altijd een middag- en avondopenstelling. Dat 
houdt in dat voor elke leeftijdscategorie minstens één soosmoment is (in de wijken Bolnes, Slikkerveer, 
Centrum en Drievliet). De jongerenwerkers signaleren of er meer behoefte is in een bepaalde wijk, aan 
de hand daarvan kan het aantal soosmomenten worden uitgebreid.  

Vraag 2
Kan het gebeuren dat er in het geheel in bepaalde wijken geen soos openstelling meer is? Of 
wordt er minimum aangehouden zodat er altijd inloop mogelijk is?

Antwoord op vraag 2

In principe kan dit niet, verdere toelichting staat bij vraag 1. 

Elke soos (reguliere soos in de wijk, meidensoos, LHBT, soos+) heeft een eigen aanpak gericht op wat 
de wijk vraagt. Eind 2018 is er voor elke soos een leuke activiteit georganiseerd. Hierdoor zijn er ook  
nieuwe jongeren in de sozen gekomen. Deze werkwijze is in 2019 gecontinueerd en zal ook in 2020 
worden voortgezet.

Er wordt aangegeven dat er wordt ingezet op het (preventief) bestrijden van (jeugd)overlast en 
criminaliteit in de wijken. Bij sprake van overlast door jongeren wordt er ook bemiddeld tussen 



wijkbewoners die overlast ervaren en de betrokken jongeren.
Een groep jongeren biedt mogelijk ook indirect sociale controle wanneer er een goede relatie of 
koppeling is tussen jongerenwerk, politie en de overige inwoners/omwonenden.
Vraag 3
Zijn er mogelijkheden om bv. de (lokale) of Ridderkerkse jongeren te laten bijdragen om de 
veiligheid juist te bevorderen? Of in ieder geval het ‘gevoel’ van veiligheid in een wijk, plein of 
parkje te vergroten?
Antwoord op vraag 3

Dit is een mogelijkheid die de jongerenwerkers altijd onderzoeken. Soms is dit zeker mogelijk maar 
soms ook niet. Ouders spelen daar ook een belangrijke rol in. 

De gemeentelijke opdracht aan Facet is om preventief te werken. In dit kader biedt Facet diverse 
voorzieningen voor onze inwoners op verschillende niveaus aan. Hierbij is kennen en gekend worden 
belangrijk. Dit doen zij door onder andere activiteiten voor (jonge) kinderen te organiseren. Hierbij wordt 
ingezet op talentontwikkeling, waarbij ook aandacht gegeven wordt aan het feit dat het belangrijk is om 
iets te doen voor anderen in de wijk. 

Om ertoe bij te dragen dat jongeren een volwaardige plek in de maatschappij krijgen zet Facet niet 
alleen in op talentontwikkeling en bewustwording, maar ook op job coaching (helpende hand bieden bij 
opstellen CV en sollicitatietraining) en weerbaarheidstrainingen. 


