• Wijkagent Rob Meisters over de samenwerking met Gastenhof

“Met elkaar in gesprek blijven werpt vruchten af”
De jongeren die bij Gastenhof in Simpelveld wonen hebben veelal problemen die je niet op het eerste
oog ziet. En als je niet lekker in je vel zit, ben je kwetsbaar of zoek je een uitlaatklep. Sommige
jongeren zijn gevoelig voor invloeden van anderen en laten zich eerder verleiden tot streken of erger.
Andere jongeren lopen weg, omdat vluchten op dat moment de enige oplossing lijkt. Hierdoor wordt
de situatie er vaak niet beter op: jongeren krijgen een slechte naam in de wijk of komen in aanraking
met de politie. Hoe zorg je er dan voor dat er begrip ontstaat voor deze lastige situatie? En wat kun
je er zelf aan doen om overlast zoveel mogelijk te beperken? Dan ga je met elkaar in gesprek.
Vier jaar geleden schoven een wijkagent en een jongerenwerker van de gemeente voor het eerst aan
bij het veiligheidoverleg, dat werd geïniteerd door een medewerker van een Gastenhof-groep waar
veel van het bovenstaande speelde. Het overleg vindt sindsdien maandelijks plaats. Wat heeft het
opgeleverd? Dat vroegen we aan Rob Meisters, de huidige wijkagent.

“Door het veiligheidsoverleg heb ik een
beter beeld gekregen van hoe het er
binnen Gastenhof aan toe gaat”, zegt Rob.
“Gastenhof is in feite een dorp binnen het
dorp Simpelveld. En in dat dorp gebeuren veel
dingen die je beter begrijpt als je weet wat er
op de achtergrond speelt. Die informatie en de
afstemming is erg waardevol, want daardoor
ik kan mijn werk effectiever uitvoeren.

Een ander mooi voorbeeld van hoe we
kennis met elkaar delen is die keer dat de
Gastenhof-medewerkers bij ons op kantoor
een presentatie gaven over de Wet zorg en
dwang. En uiteraard maken zij op hun beurt
gebruik van mijn vakkennis.”
Een bijkomend voordeel van deelnemen aan
het veiligheidsoverleg is dat Rob vaker over de

vloer komt bij Gastenhof en daardoor gelijk
zichtbaar is voor de jongeren. “Door corona
ben ik nu even wat minder op locatie, maar
normaal gesproken maak ik altijd een praatje
met ze”, vertelt Rob. “Mijn doel is om uitleg te
geven en begrip te tonen. Om te laten zien dat
ik als wijkagent ook gewoon een mens ben.
Kijk, mijn uniform maakt indruk. Daar ben ik
me heel bewust van. Maar ik ben er ook om

vervolgt Rob. “Het zijn er vaak maar een
handvol, maar in sommige periodes loopt er
bijna dagelijks iemand weg. Met als gevolg
veel regelwerk. Als we samen constateren dat
er weer een dergelijke periode is aangebroken,
gaan we met elkaar in overleg en maken
we afspraken. Medewerkers van Gastenhof
zetten hier vervolgens acties op uit. Dat
scheelt de politie tijd. Tijd die we kunnen
besteden aan andere zaken. En ik kan je
zeggen: we hebben het druk genoeg!”

• Wijkagent Rob tijdens een opruimactie met cliënten in het Simpelveldse Hellingbos.

een andere kant te laten zien. Ik sta open voor
een gesprek en als de nood hoog is, kan ik ook
daadwerkelijk iets voor de jongeren betekenen.
Ik ben er namelijk ook om oplossingen
te bedenken. Zonder dat we meteen de
strafrechtelijke weg hoeven te bewandelen.
“Een goed voorbeeld van wat onze
samenwerking oplevert zijn de weglopers”,

• Rob Meisters: “Samen weten we
meer en als je op de hoogte bent
van wat er speelt, kun je ook
in een vroegtijdig stadium actie
ondernemen.”

Het overleg tussen de wijkagent en Gastenhof
geeft ook inzicht in wat er onder de jeugd
speelt. Onder jongeren van Gastenhof, maar
ook onder andere jongeren in het dorp.
“Wijkagenten hebben een signaalfunctie
en Gastenhof heeft dat ook”, licht Rob toe.
“Samen weten we meer en als je op de
hoogte bent van wat er onder de jeugd speelt,
kun je ook in een vroegtijdig stadium actie
ondernemen. Ik steek liever tijd in preventief
handelen dan dat we dingen laten oplopen en
we later repressief moeten optreden. Dat is
uiteindelijk niet in het belang van de jongeren.
En ook niet in het belang van de wijk.”
“Daarom ben ik blij dat we ons gevonden
hebben in een goede samenwerking. Een
samenwerking die leidt tot een veilige
omgeving met meer begrip voor elkaar.” ■

