
Jeugdbendes 

Gezellig hangen en wat voetballen op straat met altijd hetzelfde groepje. Samen naar 
feestjes en stappen. De groep wordt ouder en jullie gaan steeds dingen samendoen. 
De feestjes worden steeds heftiger. De groep komt zelfs in een drugcircuit terecht en 
begint met drugs dealen tijdens de feestjes. Dan komt iemand flink in de schulden, 
omdat zijn voorraad gestolen is. Om het geld terug te krijgen besluiten jullie een 
overval te plegen en zo wordt de situatie steeds erger. In deze bron wordt behandeld 
wat er kan gebeuren in een jeugdbende. 

Hoe ontstaan jeugdbendes? 

Jeugdbendes ontstaan op straat. Groepen jongeren hangen vaak op dezelfde plek 
rond en brengen veel tijd samen door. Eerst voetballen en hangen ze bijvoorbeeld 
met elkaar, maar als de groep elkaar langer kent, gaan ze steeds meer dingen 
samendoen. Soms vinden er zelfs overvallen en mishandelingen plaats. De meeste 
van deze jongeren hebben geen prettige thuissituatie en zijn daardoor liever op 
straat. De sociale druk om bij de groep te horen is groot. De jongeren dagen elkaar 
om te laten zien hoe stoer ze zijn. Vaak dagen ze elkaar uit om strafbare feiten uit te 
voeren.  

Waarom nemen jongeren deel aan jeugdbendes? 

Jongeren sluiten zich aan bij een jeugdbende, omdat ze met de leden van de bende 
een betere band denken te hebben dan met de leden van hun gezin. Ook zou het 
kunnen dat jongeren bij een jeugdbende gaan omdat ze thuis verwaarloosd worden, 
hun ouders overleden zijn en ze nu begeleid wonen of omdat ze uit huis geplaatst 
zijn. Voor deze jongeren is de drang groot om afleiding te zoeken. In een jeugdbende 
worden ze gewaardeerd om de ‘stoere’ dingen die ze doen. De een durft immers nog 
meer dan de ander. 

Waarmee komen jeugdbendes in aanraking? 

Jeugdbendes komen met veel zaken in aanraking, waaronder politie, buren en de 
omgeving. Dat is niet voor niets. Jeugdbendes gedragen zich over het algemeen niet 
goed. Ze stelen, overvallen winkels, mishandelen of bedreigen mensen. Als leden 
van een jeugdbende opgepakt worden door de politie moeten ze een taakstraf 
uitvoeren of een gevangenisstraf uitzitten. Niet alle jeugdbendes zorgen voor 
dezelfde hoeveelheid overlast. De ene bende hangt en zorgt voor overlast in een 
buurt terwijl de andere bende vooral criminele bezigheden heeft. De mate van 
overlast bepaalt ook met wie de bendes vaak in aanraking komen. Een jeugdbende 
die vooral overlast verzorgt in een wijk komt in aanraking met buren en de 
buurtpreventie en eventueel komt de politie langs om de jongeren weg te sturen. 
Zwaardere bendes hebben vaak intensiever contact met de politie en worden anders 
behandeld. 

Wat zijn de dagelijkse bezigheden van jeugdbendes? 

Jongeren in jeugdbendes zijn vaak bezig met criminele activiteiten. Zo kunnen ze in 
drugs handelen, drugs gebruiken, rondlopen met wapens, luxe artikelen stelen, 



frauderen, inbreken, brandstichten, geweld plegen, inbreken en afpersen. In 
Drachten kwam het voor dat er computers en beeldschermen werden gestolen door 
een jeugdbende. In Arnhem, Rotterdam en Amsterdam had je veel jeugdbendes die 
meisjes aanranden of verkrachten. In Den Haag was een bende die brandstichtte. In 
de Randstand kan het ’s avonds zelfs voorkomen dat bendes leden van een andere 
bende neersteken.  

Wat zijn de risicofactoren? 

Lid van een jeugdbende word je niet zomaar. Vaak kun je aan de situatie waarin de 
jongere moet overleven zien of ze wellicht deel zouden nemen aan een jeugdbende. 
Er zijn vijf categorieën waarop je kunt letten: 

• Familie/gezin 
• School 
• Maatschappij 
• Individuele kenmerken 
• Peergroup (groep soortgenoten) 

Voorbeelden waar je op kunt letten: 

• Negatieve invloeden op het leven van de jongere 
• Problematische gezinsrelaties 
• Gebrek aan een gedegen opvoeding. Denk aan te weinig toezicht of 

inconsequent handelen van de ouders 
• Ouders met problemen zoals een alcohol- of drugsverslaving of psychische 

problemen. 

Uit de voorbeelden kun je opmaken dat het gezin een grote invloed heeft op het al 
dan niet lid worden van een jeugdbende. 
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