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Deel 1
A c h t e r g r ond
Introductie
De “Jongeren-Politie workshops” methode is in eerste instantie ontwikkeld door Second
Wave, als deel van hun werk met jongeren en politie. Second Wave is een jongeren kunstcentrum in Zuidoost-Londen (www.secondwave.org.uk). Second Wave werkt in Lewisham, een
district waar jarenlang spanningen zijn geweest tussen jongeren, voornamelijk van etnische
minderheidsgroepen, en de politie. Deze spanningen ontstonden vooral door het herhaaldelijk
fouilleren van de jongeren wat geregeld op agressieve wijze gebeurde.
Het doel van het Second Wave project was om de verhoudingen tussen jongeren en de politie
te verbeteren door beide groepen bijeen te brengen. Via creatieve workshops, waarin zowel
de jongeren áls de politie zich veilig voelen, bouwden de jongeren en politie aan wederzijds
vertrouwen en respect. De trainers stimuleerden hen om ervaringen te delen, van elkaar te
leren en elkaars handelingen beter te begrijpen. Deze veilige omgeving gaf de deelnemers de
mogelijkheid stereotypen en preconcepties richting de andere groep te onderzoeken en zich
in te leven in de ander.
In 2011 werd dit project onder de naam ‘My City Real World’ opgezet in Gouda met steun van
het Alouan jongerencentrum en de lokale politie. Gouda heeft soortgelijke problemen als Londen, ook hier is sprake van een vermindering van vertrouwen tussen politie en jongeren; vele
jongeren van Nederlands-Marokkaanse afkomst voelen zich gedupeerd, gediscrimineerd en
benadeeld door de politie in hun stad.
De aanpak van My City Real World was een succes. Evaluaties tonen positieve uitkomsten
voor de betrokken jongeren en de politie en een verbetering van de verhoudingen. Nadat andere
steden, zoals Antwerpen en Den Haag, interesse toonden in het ontwikkelen van soortgelijke
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projecten, is besloten dat een toolkit een handige bron zou zijn voor degenen die zulke projecten willen opzetten in hun eigen wijk of stad.
Deze handleiding is een praktische gids die de filosofie achter het project beschrijft, de basis
stappen voor het opzetten van een “Politie-Jongeren Workshop” project uiteenzet en voorziet
in activiteitenkaarten voor de workshops. Trainers kunnen hier zelfstandig mee aan de slag.
Daarnaast staan er ook praktische tips in zoals bijvoorbeeld het opzetten van een My City Real
World project in de eigen stad, het selecteren van MCRW trainers en het ondersteunen van
politie en jongeren na iedere workshop. Hoe ontstaat een ‘Second Wave’ binnen de politie en
tussen de jongeren en hoe ga je met conflicten en escalaties om tijdens het project? Dit soort
vragen komen ook in de toolkit aan bod.
We hopen dat de toolkit anderen in staat zal stellen om een My City Real World project op te zetten, workshops te organiseren en waar nodig aan te passen. De initiatiefnemers hopen dat de
toolkit zich zal uitbreiden met nieuwe activiteiten en ervaringen afkomstig uit andere gebieden.

Het Probleem
Het staande houden en fouilleren van mensen op straat heeft een
grote bijdrage geleverd aan de slechte verhoudingen tussen minderheidsgroepen en politie door heel Europa. De kans dat de politie jongeren uit gemarginaliseerde minderheidsgroepen staande
houdt, is groter dan voor enige andere bevolkingsgroep. De grote
meerderheid van degenen die staande worden gehouden, blijken
echter onschuldig. Het percentage van dergelijke acties die leiden
tot arrestatie is laag. Deze acties, die meestal de primaire bron van
contact tussen jongeren en politie zijn hebben een groot en blijvend effect op de wijze waarop jongeren en politie naar elkaar kijken. Voor jongeren zijn deze acties beangstigend en vernederend.
Dit leidt tot een gevoel van marginalisatie en uitsluiting. Voor de
politie zijn deze ontmoetingen vaak niet productief, inefficiënt en
tevens beschadigend voor hun verhouding met de gemeenschap.
Onderzoek laat zien dat de woede over discriminerende staande
houdingen, ID controles en onderzoek kan escaleren tot rellen en
publieke wanorde zoals we gezien hebben in het Verenigd Koninkrijk in 1981, 1985 en 2011, in Frankrijk in 2005 en 2007, in Denemarken in 2008 en 2009 en meest recent in Zweden in mei 20131.
1. Cathy Schneider, “Police Power and Race Riots in Paris,” Policing and Society Vol. 35, No. 4, December 2007;
“Young people demonstrate: A group of young people will demonstrate against Nørrebro stop-and-search zones,
which they see as the direct cause of the last days of unrest,” Politiken, February 15, 2008, available at http://
politiken.dk/indland/article471982.ece; The Riots, Communities and Victim’s Panel (2011) Five Days in August,
available at http://www.5daysinaugust.co.uk; The Guardian and London School of Economics (2011) Reading the
Riots: Investigating England’s Summer of Disorder, London: The Guardian.
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In Gouda verslechterden de verhoudingen tussen de politie en de Nederlands-Marokkaanse
gemeenschap als gevolg van een incident in 2008. Tijdens deze oplopende spanningen is een
lokale buschauffeur neergestoken waardoor de situatie escaleerde. Na dit voorval bleven de
spanningen in de wijk doorgaan. De jongeren voelden zich tijdens deze hele situatie in de steek
gelaten, niet gehoord en ‘over één kam geschoren’. Ze noemden discriminatie en de onredelijke frequentie van staande houdingen en boetes door de politie de bron van de groeiende
spanningen. De politie ziet het anders. Zij verklaren dat de nationale druk om harder op te
treden tegen jongeren als een van de oorzaken. Ook hebben zij geregeld te maken met negatieve houdingen van sommige Nederlands-Marrokaanse jongeren jegens de politie2. Eerdere
pogingen om de jongeren-politie verhoudingen te verbeteren en om communicatie te laten
toenemen zijn onsuccesvol geweest. De politie identificeerde de behoefte aan een project
die de verhoudingen zou verbeteren en dus begon het “Politie-Jongeren Workshop” project in
2011, een My City Real World project dat was overgewaaid uit London.

De doelen van het project
Het doel van het “Jongeren-Politie Workshops” project is om de verhoudingen tussen jongeren en de politie te verbeteren. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van de communicatie en
het creëren van wederzijds begrip. Dit wordt bereikt door de groepen bijeen te brengen in een
veilige en creatieve workshop omgeving. Hier kunnen beide groepen wederzijds vertrouwen
en respect ontwikkelen door middel van het delen van hun ervaringen. Op deze manier leren
ze ook van en met elkaar. Om de relatie te kunnen verbeteren is het belangrijk te onderzoeken
waarom beide partijen zich zo gedragen als ze doen. De politie leert om jongeren niet als een
groep te zien maar als individuen, terwijl jongeren de mensen achter het uniform leren kennen.
Dit vergroot het wederzijds begrip en zo krijgt men inzicht in elkaar en worden nieuwe verhoudingen gevormd. De spellen en activiteiten zijn zo gemaakt dat opruiende issues bediscussieerd en onderzocht kunnen worden zonder het risico van persoonlijke kritiek. Voorbeelden
van deze issues zijn staande houdingen en fouilleren (hierna gebruiken wij hier de Engelse
term ‘stop and search’ voor), en discriminatie. Rollenspellen in het bijzonder stellen deelnemers in staat om hun eigen ervaringen met het gedrag van politie dan wel jongeren te delen en
op hetzelfde moment zichzelf te verwijderen van de karakters die getoond worden.

Hoe het werkt
Veel jongeren-politie engagement projecten brengen geen verandering in houdingen of gedrag
teweeg op de lange termijn. Traditionele initiatieven zoals vriendelijke voetbal wedstrijden
of eenmalige informatie sessies benadrukken het idee dat jongeren en politie verschillende
“teams” zijn. Daarnaast zijn de ontmoetingen te kort om elkaar echt te leren kennen. Wanneer de politie gemeenschapsbijeenkomsten bijwoont om met het publiek in gesprek te gaan
2 “ Second Wave” Youth-Police Workshops, Gouda: The Strength Lies in the Meeting,” AUTUMN 2012,
Available at: http://mycityrealworld.org/resources/my-city-real-world-in-gouda-project-report/attachment/gouda-report-english/
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en vragen te beantwoorden over hun beleid word het vaak een formele vraag-en-antwoord
sessie waarbij de politie in uniform aanwezig is en vragen beantwoord vanuit een positie
van autoriteit. Deze aanpak creëert een barrière voor betekenisvolle gesprekken en eerlijke
uitwisseling van perspectieven voor zowel het publiek als de politie. De “Jongeren-politie
Workshops” methode vermijdt al deze valkuilen. Het langdurig onderhouden van contact tussen jongeren en politie geeft voldoende tijd om initiële vooroordelen te veranderen en biedt
genoeg ruimte om geleidelijk verschillende perspectieven te delen. Een aantal basisregels
worden opgesteld om zo de machtsongelijkheid, die onvermijdelijk bestaat tussen jongeren
en de politie, te minimaliseren. Hierdoor wordt er een basis van gelijkheid en gedeeld leren
gecreëerd (zie het deel hieronder over ‘levellers’). De emancipatie van jongeren is een sleutelelement van het project. Elke workshop is van te voren gepland met de jongeren waardoor
ze zich betrokken en verantwoordelijk voelen en leiderschap ervaren. Dit stelt ze ook in staat
om de verbinding te maken tussen de onderwerpen die besproken worden in het project en
de ontwikkelingen in hun eigen buurt en gemeenschap, wat actief burgerschap en bredere
maatschappelijke betrokkenheid bevordert.

Voor Wie?
Het project is gericht op jongeren die in contact komen met de politie, doorgaans door
‘stop and search’ activiteiten. Jongeren
uit achtergestelde wijken en hun gemeenschappen krijgen hier voornamelijk mee te
maken. Zij lopen ook het grootste risico om
buitengesloten en gestigmatiseerd te worden. Op eenzelfde manier zijn de deelnemers
van de politie degenen die in contact komen
met jongeren. Dit contact ontstaat omdat
de jongeren in hun wijk wonen of vloeit
voor uit de verantwoordelijkheden van het
politiewerk. Bij de oproep en selectie van
potentiële deelnemers heeft het de voorkeur
als deelnemers aangeven bereid te zijn te
werken aan verbetering van de onderlinge
verhoudingen. Positief is het ook wanneer
men de behoefte aan verandering te erkent.
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deel 2
Pr ak ti sc he stap pe
n
ee n “J on ge re n- po li voo r he t op ze tt en van
ti e wo rk sh op ” pr oj
ec t
Om de beste resultaten te bereiken en betekenisvolle verandering in de verhoudingen te
bewerkstelligen moet het project ten minste 12 maanden duren. In deze periode dienen ten
minste 10 workshops met jongeren en politie gehouden te worden. De voorbereidende deelnemer-selectie fase voor het project is hieronder beschreven, tezamen met een substantiële
inhoud van de workshops voor jongeren en politie. De laatste maand kan gebruikt worden
voor eind bijeenkomsten, afsluitingsvieringen en (eventuele) publieke evenementen.

Centrale rollen en verantwoordelijkheden
Facilitators
Een belangrijk deel van het succes van het project ligt bij de facilitators. Zij zijn verantwoordelijk voor het bijeen brengen van jongeren en politie. In sommige gevallen is het belangrijk voor
hen om onafhankelijk te zijn en niet geassocieerd te worden met het jongerenwerk, de politie
of lokale autoriteit. Hun onafhankelijkheid kan het voor hen makkelijker maken om het vertrouwen te winnen en om alle deelnemers gelijk te behandelen. Dit was een integraal onderdeel van het succes van het project in Gouda. In een andere context kan het echter mogelijk
zijn dat jongerenwerkers het project faciliteren. Deze beslissing dient wel zorgvuldig genomen
worden. Neem hierbij in acht of individuen met de politie om kunnen. Ook moeten zij in staat
zijn alle deelnemers in de groep onpartijdig te benaderen vanuit de rol van een neutrale gids
voor de discussie. Het heeft de voorkeur om met twee facilitators te werken. Terwijl de één
de activiteit coacht kan de ander de groep observeren en kijken waar extra aandacht nodig is.
Met twee verschillende persoonlijkheden kunnen de jongeren en politie kiezen bij wie ze zich
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comfortabeler voelen om zich bloot te geven. Daarnaast stelt
het de facilitators in staat om elkaar te helpen bij moeilijke
situaties en verhoudingen gedurende het project. De rol van
de facilitators is om iedereen zich veilig en betrokken te laten
voelen in het project. Het is erg belangrijk dat de deelnemers
het gevoel hebben dat ze elkaar kunnen leren kennen op een
ontspannende en leuke manier in deze ongewone situatie. Ze
zijn waar nodig ook de bemiddelaars in verhitte discussies of
heftige situaties. Ze moeten dus in staat zijn om conflicten
te managen door positieve interventies en het gesprek aan te
gaan. De facilitators (of jongerenwerkers, als ze deze rol hebben) die betrokken zijn bij het project moeten een vertrouwd
referentie punt zijn voor jongeren. Hetzelfde geld voor degene
waar de jongeren heen gaan voor ondersteuning en bemiddeling waar nodig. De facilitators zijn essentieel in het behouden van contact met de jongeren tussen sessies in en voor
eventueel gedragsmanagement dat nodig is tijdens de sessies. In Gouda was het belangrijk dat facilitators noch politie
betrokken waren bij discipline issues. Dit zou de machtsverhouding tussen politie en jongeren, en de neutraliteit van de
facilitators, verstoren.

Workshops hebben
betrekking op controversiële onderwerpen en
het bijeenbrengen van
individuen en groepen met
moeizame verhoudingen.
Er zijn vaak spanningen
en verhitte discussies. Dit
is natuurlijk en zou gemanaged moeten worden
maar niet gecontroleerd of
gestopt. Het is belangrijk
dat er een veilige ruimte
gecreëerd is die mensen
toestaat hun meningen
en spanningen te uiten en
die mensen toestaat om
de issues uit te werken op
een manier waarbij zij zich
comfortabel voelen.

Belangrijke ervaring en kwaliteiten die de project facilitators moeten hebben zijn:
•	Expertise in het werken met jongeren van diverse (en soms problematische) achtergronden.
•	Een begrip van de relatie tussen jongeren en politie en een bekendheid met het samenwerken met politie.
•	Kennis en vaardigheden om oefeningen en spellen te begeleiden, drama activiteiten meegerekend.
• Een neutrale positie tegenover het conflict tussen jongeren en politie.
•	Het vermogen om vertrouwen met en tussen groepen te creëren. Een oprechte interesse
voor de sociale wereld van beide groepen.
• Het vermogen om te bemiddelen en conflicten op te lossen.

Politie vertegenwoordigers
Het is belangrijk om twee politie officieren te hebben die functioneren als politie coördinatoren voor de duur van het project. Als extra verantwoordelijkheid dienen zij aanwezig te zijn
bij de evaluatie bijeenkomsten en daar namens de politie te spreken over hoe de workshops
ervaren worden. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de facilitators en jongerenwerkers voor
communicatie en updates tussen de sessies. Tenslotte zijn ze motivator en stimulator, zij zijn
degene die de politieagent(en) actief en betrokken houden in de weken dat er geen bijeen-
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komsten zijn. Verder houden ze de afwezigen bij en identificeren problemen wanneer deze ontstaan.

Lokale Overheid:
De gemeente of lokale overheid zal geïnformeerd moeten
worden over het project. Het is een goed idee om ze aan boord
te krijgen in het begin van het project. Hun officiële steun kan
helpen bij het werven van politie en ze zijn bruikbare contacten in het promoten van het project en de uitkomsten hiervan.

Project coördinator.
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Hoewel deze rol niet essentieel is en kan worden uitgevoerd
door een van de jongerenwerkers, is het hebben van een project coördinator erg handig. Deze persoon ondersteunt de
hele cyclus van het project. Ze hoeven niet noodzakelijkerwijs
aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten. Wel kunnen ze een centrale rol spelen in het werven
van deelnemers, veiligstellen van fondsen, regelen van administratieve taken, promoten en
verspreiden van resultaten en het vaststellen en marketen van resources. Ook kunnen zij de
verdere mogelijkheden voor uitbreiding en promotie overzien.

Essentiële Elementen:
Om de machtsongelijkheid die inherent is tussen jongeren en politie te adresseren moeten
een paar “nivilerende afspraken” gebruikt worden:
•	De bijeenkomsten moeten gehouden worden op een plek waar de jongeren zich comfortabel voelen zoals een jeugdcentrum. Op deze manier is de politie te gast bij de jongeren.
De houding tegenover de politie moet open en welkomend zijn. Dit omdat zij een “risico”
nemen door binnen te komen in een plek die de jongeren toebehoort, waar de jongeren zich
veilig en gesteund voelen.
•	Politie moet niet gekleed in uniform naar de bijeenkomsten komen, omdat dit intimiderend
kan zijn en de open communicatie kan verstoren voor beide kanten. Uniformen roepen bepaalde reacties op, waardoor het moeilijk wordt voor de jongeren om de mens achter het
uniform te zien.
•	Jongeren komen ook in hun normale kledij, maar voel je vrij om regels op te stellen voor
petten, hoodies, zonnebrillen, etc. Deze kunnen, net als uniformen, de open communicatie
verhinderen.
•	Om jongeren zeggenschap te geven over het project, zouden zij verantwoordelijk moeten
zijn voor de planning van de activiteiten en het selecteren van onderwerpen voor discussie
(zie meer hieronder).
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De eerste stappen –
het opzetten van het project
De hand uitreiken
1.	Identificeer welke gebieden of gemeenschappen in het bijzonder problemen hebben met
jongeren-politie.
2. Ontmoet de jongerenwerkers van die buurt en luister naar hun verhalen.
3. Ontmoet de politieagenten en luister naar hun verhalen.
4. Regel een ontmoeting tussen jongerenwerkers en de politie-jongeren.
5. Ontmoet de jongeren samen met de jongerenwerkers.
Wanneer interesse is vastgesteld, moeten facilitators gescheiden introductie workshops
houden voor jongeren en politie. In Gouda, was de “taster” workshop gefaciliteerd door jongerenwerk en jongeren van het Londense project, zij waren in staat hun ervaringen en activiteiten te delen. Dit werkte goed als een middel om deelnemers te werven voor het project en
te leren hoe deze problemen ervaren worden in verschillende contexten. Daarnaast dient de
introductie om iedereen een voorproefje te geven van wat het project en de workshops zullen
inhouden.

Introductie Sessies
Een introductie sessie voor de politie zou de politie bekend moeten maken met de methode
en doelen van het project, en de verplichtingen die erbij horen. Deze sessie vormt ook een
mogelijkheid om onderwerpen van bezorgdheid te introduceren aan de politie vanuit het perspectief van de jongeren. Een inleidende sessie voor jongeren staat hen toe de facilitators te
leren kennen en hun ervaringen met politie te delen. Zo worden sommige activiteiten en onderwerpen van discussie die mogelijk behandeld worden al geïntroduceerd. Gescheiden sessies staan beide groepen toe om bedenkingen die ze hebben te delen zodat deze geadresseerd
kunnen worden voordat de groepen bij elkaar komen. Nadat de introductie sessies gehouden
zijn en vragen en bezorgdheden geadresseerd zijn, kan de kern van het project beginnen; het
bijeenbrengen van jongeren en politie.
d
is het niet ongebruikelijk om veel weerstan
Gedurende het opzetten van het project
ie hebben veel bezwaren en zullen pestegen te komen. Zowel jongeren als polit
dat
het project. Laat je niet afschrikken. Door
simistisch zijn over het eindresultaat van
n, laat het project genoeg ruimte toe om
meerdere workshops plaats zullen vinde
laten zien dat het proces werkt.
deze vooroordelen te overwinnen en te
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deel 3
THE wo r ks h o p s
Elke workshop met jongeren en politie is ingebed tussen een voorbereidende en een
evaluatieve bijeenkomst.

Voorbereidende bijeenkomst:
Jongeren, Jongerenwerk en Facilitators

Workshop:
Jongeren, politie, jongerenwerk en facilitators

Evaluatie bijeenkomst:
Jongerenwerk, politie representanten en facilitators

12

Voorbereidende Bijeenkomst:
Duur: ongeveer 1,5 uur
Deelnemers: jongeren, jongerenwerk en facilitators
Doel: Tijdens deze bijeenkomst is er tijd om te reflecteren
op hoe dingen gingen in de voorgaande workshop, het perspectief van de jongeren op het proces, lokale ontwikkelingen en of er contact is geweest met de politie sinds de
laatste workshop. Na deze reflectie, worden deelnemers
het eens over het programma en thema van de volgende
workshop en de werkverdeling. Er zijn verschillende manieren waarop thema’s gekozen kunnen worden voor de
volgende workshop:
• Jongeren doen een suggestie.
•	De facilitators bieden verschillende opties aan waaruit
de jongeren hun favoriet kiezen.
•	De facilitators kunnen de noodzaak voelen om een bindend voorstel te doen, als ze het gevoel hebben dat een
bepaald thema of onderwerp onmiddellijk behandeld
moet worden.
•	De politie kan een thema voorstellen aan de facilitators
die deze weer voorleggen aan de jongeren.
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Wanneer een thema vastgesteld is kunnen de facilitators
beginnen dit thema te onderzoeken met de jongeren. Ze
kunnen brainstormen over bepaalde onderwerpen die
ze willen bespreken binnen het thema en wat spellen en
activiteiten uitproberen. Op deze manier voelen jongeren
zich voorbereid en alsof ze de controle hebben. De voorbereidende bijeenkomst is ook het moment om te bepalen
wie verantwoordelijk is voor sommige huishoudelijke zaken bij de gezamenlijke bijeenkomst. Naast het vaststellen dat dingen goed verlopen, geeft dit de jongeren ook
de kans om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en
verantwoordelijkheid te nemen voor het project.
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Ter overweging:
•	Wie is de gastheer die avond? Als een jongere de discussie zal leiden, wie zal dit dan zijn en
wat willen ze bediscussiëren?
•	Wie zorgt ervoor dat iedereen drankjes krijgt aan het begin van de bijeenkomst en tijdens de
pauze?
• Wie zal helpen opruimen na de bijeenkomst?
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Workshops met Jongeren en Politie
Een volledige set van activiteiten voor facilitators om te gebruiken tijdens de workshops met
jongeren en politie worden uitgelegd in de “toolkit” sectie van deze handleiding. Daarbij wordt
hieronder een suggestie voor een schema van de 10 workshops gegeven.
Deelnemers: jongeren, politie, faciliators en jongerenwerk.
De groep zal ongeveer de grootte moeten hebben van 15-20 personen, waarvan 2/3 jongeren
en 1/3 politie.
Een typische workshop duurt ongeveer twee uur met een pauze en een drankje en een snack.
De workshop bestaat uit een mix van warming-up spelletjes, onderwerp-gebaseerde spelletjes, discussies en activiteiten.
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Een typische workshop
Doelen:
• Bouwen van een goede verstandhouding tussen jongeren en de politie
• Het doorbreken van barrières tussen jongeren en de politie
• Ontwikkelen van begrip onder jongeren over politiebeleid en uitvoering
•	Ontwikkelen van begrip onder politie over wat voor impact hun acties hebben op de jongeren
en hoe ze beter kunnen omgaan met jongeren (uit verschillende gemeenschappen).
Benodigdheden: flap-over, pennen, stoelen.
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Introductie:

15

Warming-up spelletjes:

20

Thema-gebaseerde spelletjes:

10

Pauze

40

Discussie of Activiteit:

10

Afsluitspel:

15

Conclusie:

minutes

minutes

minutes

minutes

minutes

minutes

minutes

Welkom en introductie, herhaling van de basis regels opgesteld door de deelnemers en een overzicht van activiteiten en thema’s die tijdens de sessies onderzocht worden.

Namen spelletjes om de deelnemers namen te leren kennen en een selectie
van warming-up spelletjes om de energie erin te krijgen en ervoor te zorgen dat
mensen samen gaan werken.

Introductie van de thema’s van deze sessie door middel van een (selectie van)
thema-gebaseerde spelletjes.

Een discussie of activiteit gebaseerd op de sleutelthema’s van de sessie.

Afsluitende spelletjes om de groep weer energie te geven, die reflectie op de
sessie toelaten en eindigen met positieve communicatie over en weer.

Afsluiten van de sessie; een discussie om nog onopgeloste kwesties en spanningen op te lossen en bekrachtiging van wat geleerd is tijdens de sessie.
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Gedetailleerde beschrijving van de workshops en waarom ze op deze manier ontworpen zijn:

1. Introductie
De introductie geeft een mogelijkheid de thema’s van de workshop te introduceren en de basis regels en lessen die geleerd zijn tijdens eerdere sessies te
herhalen.

2. Warming-up spelletjes
Warming-up spelletjes zijn korte, leuke spelletjes om het ijs te breken en deelnemers elkaars naam te laten herinneren. Deze spelletjes zouden de groep bij
elkaar moeten brengen. Ze zijn ontworpen om de deelnemers elkaar beter te
laten leren kennen. Mensen zijn nu eenmaal meer geneigd om te luisteren naar
iemand met wie ze al een connectie hebben of met wie ze al gelachen hebben
dan naar een totale vreemde. Zorg ervoor dat dit duidelijk wordt in de voorbereidende bijeenkomst, zodat iedereen het doel van het starten met “kinderachtige” spelletjes. Het voordeel van een spel is dat iedereen met dezelfde regels
werkt waarbij status en achtergrond onbelangrijk zijn. Iedereen is gelijk in het
spel. Natuurlijk zijn er spellen beschikbaar voor verschillende doelen. De keuze
hangt af van wat de focus van de workshop is. Er zijn spelletjes die energie geven, anderen die concentratie of focus oproepen en weer andere die bepaalde
thema’s aankaarten.
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3. Onderwerp-gebaseerde spelletjes
Onderwerp-gebaseerde spelletjes zijn een leuke manier om het thema van de
workshop te introduceren en deelnemers na te laten denken over de issues die
besproken gaan worden.
Hoewel het een spel blijft kunnen deze serieuze thema’s introduceren en reacties uitlokken over het onderwerp. Belangrijk is dat deze spellen met zorg
geïntroduceerd en nabesproken worden om zo de thema’s te bekrachtigen en
te identificeren hoe deelnemers de oefening ervaren hebben en wat ze geleerd
hebben
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4. Pauze
De pauzes zijn essentieel. Niet alleen voor concentratie, maar vaak geeft de
pauze ook een gelegenheid tot informele conversatie. Deze momenten worden
ervaren als erg waardevol. Het is ook belangrijk om iets te eten en te drinken
aan te bieden, aangezien dit aanwezigheid promoot en een gedeelde sociale
atmosfeer versterkt.

Pizza of ander warm eten is
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goed idee tijdens de pauze
of aan
het einde van de sessie.

5. Discussie of activiteit:
Na de pauze wordt het hoofdthema verder uitgewerkt met een discussie of activiteit. Het thema, de vragen en het format voor de discussie zijn van te voren
gepland maar zouden ook ruimte moeten laten voor issues die naar voren komen uit de spelletjes en interacties. De discussie sectie maakt de moeilijkste issues op een gecontroleerde manier bespreekbaar. De discussieactiviteiten en
rollenspellen stellen deelnemers in staat om te reflecteren en hun visie op een
thema te delen. Discussies kunnen moeilijk zijn en onderliggende spanningen
naar boven brengen maar de focus op specifieke thema’s staat deelnemers toe
om deze issues te onderzoeken en elkaars perspectief te begrijpen.

6. Afsluitend spel
De afsluitende spelletjes (je kan ook een warming-up spel gebruiken) zijn ervoor
om de groep weer energie te geven en reflectie op de workshop te ontvangen.
Dit biedt de groep de mogelijkheid om te eindigen met een positieve interactie.
Spanningen die tijdens de discussies en/of activiteiten naar boven gekomen
zijn kunnen zo uit de lucht gehaald worden.

7. Conclusie:
Neem wat tijd om de sessie formeel af te sluiten. Benadruk wat geleerd is in
de sessie om eventueel overgebleven issues en spanningen te doen vervagen.
Vraag bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Wat heb je tijdens deze bijeenkomst geleerd?
Wat zou je willen dat anderen hiervan leren?
Wat kan je gebruiken buiten deze bijeenkomst?
Is een follow up op deze bijeenkomst nuttig, en hoe zou die eruit zien?
Is het noodzakelijk om actie te ondernemen? Wie zou dat moeten doen?
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Evaluatie bijeenkomst
Duur: ongeveer 1 uur
Deelnemers: Facilitators, jongerenwerkers en politie representanten
Doel: Het evalueren van de laatste workshop, en het bespreken van ontwikkelingen buiten
het project.
Tijdens deze bijeenkomst is er tijd om te reflecteren op hoe dingen in de voorgaande workshop gegaan zijn. Denk hierbij aan het perspectief van de politie op het project, eventuele
problemen met het project vanuit de politie te bespreken en te achterhalen of er contact is
geweest met de sinds de laatste workshop.
Belangrijke punten om het tijdens de meeting over te hebben zijn:
• Hoe gaat het project vanuit het perspectief van de politie?
• Zijn er problemen naar voren gekomen en wat zijn de beste manieren op deze op te lossen?
• Evaluatie van de vorige workshop.
• Thema’s die ze graag willen bespreken in toekomstige workshops.
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Beëindiging van het project
Aan het einde van het project is het waarschijnlijk dat zowel jongeren als politie trots zijn op
hun prestatie en de reis die ze samen hebben gemaakt. Het einde van het project biedt een
mogelijkheid om dit te vieren; dit kan een feestje zijn, een gezamenlijk diner of een meer formele sessie. Het is het beste om aan de jongeren en politie te vragen hoe zij zelf het project
willen beëindigen. In Gouda werd er een formele sessie georganiseerd waarbij deelnemers een
certificaat van deelname kregen. Tijdens deze sessie deelde ze ook hun gedachten over het
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project waarna er gezamenlijk gegeten en gedronken werd. Er was ook een publiek evenement
waar de resultaten van het projecten een film gemaakt over het project werden getoond.3
Wanneer mogelijk kan een publiek evenement georganiseerd worden om het project en het
gedane werk te promoten. Dit is een mogelijkheid voor de bredere gemeenschap om van de
deelnemers te horen door middel van panel discussies en presentaties. De deelnemers vertellen dan over de beproevingen waar jongeren en politie voor staan en mogelijke manieren om
ze op te lossen. Een publiek evenement is een goed promotie middel waarbij jongerenwerkers
en andere (politie) gemeenschappen kunnen leren over “Jongeren-Politie Workshops”. Ook
kunnen buitenstaanders een publiek evenement gebruiken om interesse kunnen bouwen
binnen hun eigen gemeenschappen. Als je ervoor gekozen hebt om het project en de impact
die het gehad heeft te evalueren, dan is het ook een uitstekende kans om de resultaten te
presenteren. Workshops kunnen ook gehouden worden om sommige van de activiteiten te
introduceren, en contacten met/tussen geïnteresseerde groepen te leggen.
3. De Gouda film is te bekijken op:
http://mycityrealworld.org/videos/second-wave-my-city-real-world-in-gouda/
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S e c t ion 4
t oo l k it
This toolkit provides:
•	A set of cards (or building blocks) providing examples of the types of exercises or games
that are used to make up the workshops.
•	A possible layout for 10 “Youth-Police Workshop” sessions.

“Youth-Police Workshops” cards
These cards (or building blocks) providing examples of the types of exercises or games that
are used to make up the workshops. The cards are designed to give fleixbility and allow
people using them to pick, chose and adapt the different activities and games described.
There are five different types of cards/activities:
• Introduction and closing games and discussions (6 cards)
• Warm-up games (13 cards)
• Issue-based games (14 cards)
These explore five themes:
- Trust
- Perception and Stereotypes
- Shared Experience
- Interaction
- Peer Pressure
• Discussions (10 cards)
• Activities (4 cards)
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Suggested layout for 10 “Youth-Police Workshop” sessions
Workshops should be designed to progress the relationships and themes discussed over the
course of the year (roughly ten sessions). Sessions differ in terms of difficulty and potential
to cause tension and conflict between the participants, so they have been colour coded on
a traffic light system to indicate this. Start with easier ‘green’ sessions, move on to ‘amber’
and then finally ‘red’ sessions, when participants know each other and have established a
basic level of trust and ability to work together. If there are issues or tensions in the group or in
the wider neighbourhood that are impacting on group dynamics, facilitators might want to go
back to ‘green’ or less difficult sessions. Equally, if a workshop hasn’t covered all of the associated issues, it is possible to repeat the themes using some of the other suggested activities.
In Gouda, sessions around police practice were repeated or revisited frequently across the
year. Young people had a lot of questions related to the law or their treatment on the streets
and these were revisited as issues arose away from the project.
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Workshops

W O RKSH O P 1
Introductie sessie:
Het doel van deze workshop is dat de deelnemers elkaar leren kennen en tezamen de basis
regels van het project te ontwikkelen. De sessie moet gebaseerd zijn op plezier, warming-up
spelletjes en eerste discussies over de doelen van het project en thema’s die de deelnemers
willen bespreken.

Voorgestelde activiteiten:
DISCUSSIE: Veiligheid: basis regels opstellen

W O RKSH O P 2
Ontwikkelen van empathie door het delen van ervaringen:
Het doel van deze workshop is dat de deelnemers elkaar leren kennen en leren hoe ze op een
respectvolle manier samen kunnen werken.
De sessie moet warming-up spelletjes en issue-gebaseerde spelletjes bevatten die erop gefocust zijn elkaar te leren kennen en ervaringen te delen. Discussies moeten gebaseerd zijn op wat
deelnemers met elkaar gemeen hebben of samenwerking tussen te twee groepen bevorderen.

Voorgestelde activiteiten:
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Ervaringen van de jongeren
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Wat hebben we met elkaar gemeen
DISCUSSIE: Percepties van jongeren

W O RKSH O P 3
Onderzoeken van vertrouwen:
Het doel van deze workshop is om deelnemers aan te moedigen elkaar beter te leren kennen
en een basis level van vertrouwen te ontwikkelen tussen de deelnemers.
De sessie moet warming-up spelletjes bevatten en issue-gebaseerde spellen waarin de focus
ligt op het onderzoeken van de aard van vertrouwen. Discussies moeten gebaseerd zijn op issues gerelateerd aan vertrouwen en waarom vertrouwen tussen mensen kan wegvallen. De
nadruk ligt op het (wegvallen van) vertrouwen tussen jongeren en politie.
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Voorgestelde activiteiten:
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Leiden en volgen
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Twee lichamen, één geest
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Cirkel van vertrouwen
DISCUSSIE: Wat is vertrouwen?
DISCUSSIE: Wie vertrouw jij?

W O RKSH O P 4
Politie oefening:
Het doel van deze workshop is om deelnemers een begrip te geven van politiebeleid en praktijken en de bijbehorende issues.
De sessie moet de deelnemers een duidelijk beeld geven van het beleid en de praktijken van
de politie. De activiteiten moeten alle deelnemers de ruimte geven om vragen te stellen en te
leren over verschillende ervaringen en percepties van politie beleid/praktijk.

Voorgestelde activiteiten:
ACTIVITEIT: Workshop over staande houden en fouilleren
ACTIVITEIT: Bezoek aan het politie bureau
DISCUSSIE: De politie leren kennen

W O RKSH O P 5
Verschillen erkennen
Het doel van deze workshop is om deelnemers de mogelijkheid te geven om verschillen te
erkennen, te delen en te vieren of deze nou gebaseerd zijn op leeftijd, geslacht, cultuur of het
verschil tussen het zijn van een politie agent en een jongere.
De sessie moet warming-up spelletjes bevatten en issue-gerelateerde spelletjes waarvan de
focus ligt op het leren kennen van elkaar en het erkennen van verschillen

Voorgestelde activiteiten:
ISSUE-GEBASEERD SPEL: het cultuur spel
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W O RKSH O P 6
Onderzoeken van percepties en stereotypes:
Het doel van deze workshop is het onderzoeken van percepties en vooroordelen die we over
elkaar hebben.
De sessie moet warming-up spelletjes bevatten en issue-gebaseerde spelletjes waarvan de
focus ligt bij het onderzoeken van de aard van percepties en stereotypes, hoe ze gevormd
worden en hoe ze gebroken kunnen worden. Discussies moeten gebaseerd zijn op hoe percepties en stereotypes een impact kunnen hebben op het leven van mensen en de relatie tussen jongeren en de politie.

Voorgestelde activiteiten:
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Vreemde
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Vier gezichten
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Standpunt cirkel
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Bevroren beelden
DISCUSSIE: Hoe word jij gezien?
DISCUSSIE: Percepties van jongeren?

W O RKSH O P 7
Onderzoeken van interacties:
Het doel van deze workshop is om de aard van interacties tussen politie en jongeren te onderzoeken, in het bijzonder staande houding en fouilleren op straat.
De sessie moet warming-up spelletjes bevatten en issue-gebaseerde spelletjes waarbij de
focus ligt bij het onderzoeken van de aard van politie-jongeren interacties. Discussies moeten
gebaseerd zijn op hoe interacties fout kunnen gaan en hoe ze verbeterd kunnen worden.

Voorgestelde activiteiten:
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Werker en Helper
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Lichaamstaal
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Vreemde in je huis
DISCUSSIE: Situaties die leiden tot confrontatie
ACTIVITEIT: Onderzoeken van stop en zoeken
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W O RKSH O P 8
Groepsdruk:
Het doel van deze workshop is om de aard van groepsdruk te onderzoeken en hoe we er allemaal onderwerp van zijn, ongeacht iemands leeftijd, achtergrond of beroep.
De sessie moet warming-up spelletjes bevatten en issue-gebaseerde spelletjes waarvan de
focus ligt op groepsdruk en het gevoel er bij te horen.
Discussies moeten problemen erkennen en gefocust zijn op het vinden van gezamenlijke oplossingen.

Voorgestelde activiteiten:
ISSUE-GEBASEERD SPEL: Het horen bij een groep.
DISCUSSIE: Het onderzoeken van de aard van vriendschap, het gevoel erbij te horen en
groepsdruk.

W O RKSH O P 9
Problemen oplossen:
Het doel van deze workshop is om deelnemers samen te laten werken om gezamenlijke
problemen op te lossen.
De sessie moet warming-up spelletjes bevatten en issue-gebaseerde spelletjes waarbij de
focus ligt bij coöperatief samen werken en het oplossen van problemen. Discussies moeten
gebaseerd zijn op hoe de behoefte om er bij te horen invloed kan hebben op hoe we anderen
behandelen.

Voorgestelde activiteiten:
DISCUSSIE: Problemen oplossen
DISCUSSIE: Eiland Utopia
ACTIVITEIT: Bezoek aan de politie stormbaan
ACTIVITEIT: Mission (im)possible
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W O RKSH O P 10
Eind sessie
Het doel van deze workshop is om de beproevingen en successen van het project te vieren
Deelnemers zullen samen moeten werken op de beste manier om dit te vieren en het project af
te sluiten tijdens de laatste workshop. Dit kan een feestje of een diner zijn of een meer formele
presentatie sessie waarbij deelnemers een certificaat krijgen voor deelname in het project.
Eind discussies stellen deelnemers in staat om te reflecteren op het project, het proces en de
persoonlijke reis die ze hebben gemaakt en om lessen te delen en te leren van elkaar.
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Erkenning
Deze toolkit is geschreven door Maartje van Amersfoort, Marijn Visser en Talmud Bah.
De filosofie en activiteiten zijn ontwikkeld over een meerdere jaren door jongeren, jongerenwerk en politie op het Second Wave jongeren kunst centrum in Zuid-Oost-Londen,
Verenigd Koningkrijk en het Alouan jongeren centrum in Gouda, Nederland.
Meer informatie kan gevonden worden op:www.mycityrealworld.org
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Theater~werkt!
Theater ~ Improvisatie ~ Trainingen

