Straatcoaches nu al onmisbaar?
Brede kleerkasten met bomberjassen en STRAATCOACH op hun rug gedrukt in
de ene gemeente, sociaal vaardige welzijnswerkers die contact leggen jongeren in de andere gemeente. Beiden zijn straatcoaches, een relatief nieuw fenomeen in de aanpak van jeugdoverlast, waar veel gemeenten inmiddels gebruik van maken. DSP-groep onderzoekt de straatcoaches in opdracht van
Politie en Wetenschap (P&W). Een eerste inventarisatie van de plannen van
gemeenten is reeds afgerond.
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In totaal zijn er 22 gemeenten die deze subsidie
ontvingen.
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