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Veiligheid onder Haagse jongeren  
 
Organisatie 
Dit is een ongevraagd advies en dit advies is dus vanuit de Haagse Jongerenambassadeurs voor de 
Gemeente Den Haag. 
 
Veiligheid voor jongeren is van groot belang om hen te laten opgroeien tot volwaardige burgers die 
vol vertrouwen deel kunnen nemen aan de samenleving. Definitie: veiligheid voor jongeren betekent 
dat ze zich zonder angst of bedreiging kunnen bewegen in hun omgeving en kunnen deelnemen aan 
sociale activiteiten. 
 
Probleemstelling 
Jongeren kunnen zich onveilig voelen door verschillende oorzaken, zoals geweld, criminaliteit, online 
bedreigingen en seksueel geweld. 
 
Resultaten 
Veiligheid voor jongeren is een belangrijk onderwerp in onze samenleving. Het betekent dat ze zich 
zonder angst of bedreiging kunnen bewegen in hun omgeving en deelnemen aan sociale activiteiten. 
Hier spelen verschillende partijen een rol in, zoals de gemeente, media en de jongeren zelf.  
 

 Gemeente 
De gemeente speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de veiligheid voor jongeren door het 
bevorderen van sociale samenhang en het creëren van een veilige leefomgeving. Dit kan door het 
uitvoeren van preventieve maatregelen, zoals het installeren van verlichting en camera's op plaatsen 
waar veel jongeren verblijven. Ook kan de gemeente samenwerken met politie en justitie om snel op 
te treden tegen criminele activiteiten. 
 

 Media 
Media heeft een grote invloed op de waarneming van veiligheid door jongeren. Hierdoor kunnen 
jongeren zich onnodig onveilig voelen. Media kan hierdoor een verantwoordelijkheid dragen om 
juiste en evenwichtige berichtgeving te verstrekken over veiligheid en criminaliteit. 
 

 Jongeren zelf 
Jongeren kunnen zelf ook bijdragen aan hun eigen veiligheid door verstandig om te gaan met sociale 
media en het delen van persoonlijke informatie. Ook kunnen ze zich bewust zijn van potentiële 
gevaren en zich verzetten tegen seksueel geweld of intimidatie. Bovendien kunnen jongeren zich 
verenigen en samenwerken met elkaar én met volwassenen om hun buurt veiliger te maken. 
 
Verdere oplossingen volgens de jongeren 

 Hulplijn: een lokaal telefoonnummer voor hulp, anoniem indien gewenst. Een 
maatschappelijk werker of de politie kunnen aan de telefoon komen. Maar ook data 
verzamelen bij meerdere meldingen over een locatie en actie ondernemen. 

 Burgernet: uitbreiden naar meldingen van onveiligheid en vragen om assistentie. Update 
over de situatie nadat de situatie is opgelost. 

 School- en weerbaarheidstraining: onderwijs over conflictoplossing, buurtapp voor 
buurtpreventie en weerbaarheidstraining (Sabra's Bootcamp). 

 Verschillende andere oplossingen: verschillende combinaties aanbieden van preventie, 
weerbaarheidstraining, lessen, evaluatie, follow-up et cetera. 
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 Verantwoordelijkheid van burgers: gemeentelijke campagne om actie aan te 
moedigen en duidelijk te maken wat de rol van burgers is bij veiligheid. Inclusief een 
straatinterview en sociaal experiment. 

 Veranderde cultuur: onderscheid maken tussen directe en langdurige oplossingen en gericht 
werken aan verandering van cultuur. 

 
Voorbeeld campagne 
Een campagne gericht op jongeren en veiligheid zou beelden moeten hebben van jongeren die 
samenwerken om hun buurt veiliger te maken, bijvoorbeeld door (meer) verlichting aan te brengen 
op straat of samen patrouilles te houden. De tekst zou moeten uitdragen dat veiligheid niet alleen de 
verantwoordelijkheid is van de overheid, maar ook van jongeren zelf en de samenleving. De 
boodschap zou kunnen zijn "Samen voor een veiliger buurt". 
 
 


