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5.. Sociaalruimtelijke netwerken 
Vijff  profiele n 

5.11 Inleidin g 
Dee naschoolse tijdsbesteding van jongeren is zoals uit hoofdstuk 3 blijkt , heterogeen. Het 

tijdruimtelijkk handelen — gedrag en de beeldvorming — zijn aan leeftijd, gender, klasse en 

plaatss gebonden. In media en onderzoek wordt enerzijds het beeld geschetst van een groep 

binnenjongerenn en archipeljongeren — de schatjes — die niet of nauwelijks 'buitenspelen' en 

anderzijdss hangjongeren — de schurken — die opvallend en luidruchtig de openbare ruimte 

bezettenn en bovendien hiermee anderen (volwassenen) angst inboezemen (zie par. 3.3). 

Hett zijn vooral kinderen; in tegenstelling tot jongeren, midden- en hogere-

middenklassenjongerenn en meiden die omschreven worden als binnenjongeren en 

archipeljeugd.. Een groot deel van de naschoolse tijd wordt gespendeerd in de context van 

hett gezin en de vrijetijdsclub156. Bij hangjongeren gaat het om jongeren — in tegenstelling 

tott kinderen — jongens uit de lagere klasse en met een allochtoon-Nederlandse 

achtergrond. . 

Naastt deze ruimtelijke dimensie (van karakteristieken) van plaats getypeerd als privé en 

publiek,, is aandacht voor de dimensie van ruimtelijke schaal van belang. In vergelijking met 

vroegeree tijden is de mobiliteit van jongeren vergroot. Men verplaatst zich in relatief korte 

tij dd over een grote afstand, waardoor het mogelijk wordt verschillende activiteiten naast 

Vergelijkk het begrip 'moderne kindcultuur' (Torrance, 1998). 
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elkaarr te ondernemen en zich behalve in de eigen buurt ook in andere plaatsen en landen te 

bewegen. . 

Inn de meest extreme variant wordt de wereld door de televisie of het 'world wide web' 

inn de lokale omgeving van het huis gehaald. Ook deze mobiliteit laat verschillen zien naar 

leeftijd,, gender, sociaal-economische status en ruimte. Eilandhoppen van het ene privé-

domeinn naar het andere over grote afstanden - activiteiten op verschillende schalen van de 

lokalee schaal van het huis, de buurt en de woonplaats tot de bovenlokale schaal van de regio 

enn het land — is een kenmerkende vorm van tijdsbesteding en ruimtegebruik zijn door een 

groepp kinderen en jongeren uit de middenklasse en hogere-middenklasse. Toch is het 

waarschijnlijkk dat voor jongeren — gezien hun beperkte budget en het niet kunnen 

beschikkenn over een eigen auto — de eigen buurt van belang blijf t voor naschoolse 

tijdsbesteding.. Hoe zien de alledaagse sociaalruimte lij ke netwerken van veertien- en 

vijftienjarigenn in de provincie Groningen eruit? 

Verschillendee onderzoeken typeren kinderen en jongeren aan de hand van hun alledaagse 

naschoolsee tijdsbesteding. In typeringen als binnenjongeren, vrijetijdsmanagers, 

eilandhoppers,, achterbankers, straatkinderen en hangjongeren worden tendensen zichtbaar 

gemaaktt (zie bijv. Karsten et al., 2001; Lieberg, 1997; Torrance, 1998; Zeijl, 2000). 

Ruimtee is echter, hoewel noodzakelijkerwijs gerelateerd aan tijdsbesteding, een facet dat in 

Nederlandsee onderzoeken vaak impliciet wordt verondersteld in plaats van expliciet wordt 

behandeld.. Daarmee blijf t ruimte relatief onderbelicht (zie wel Karsten et al., 2001). 

Onderzoekk van Lieberg (1997) naar de leefomgeving en leefstijlen van jongeren in 

Zwedenn behandelt expliciet de ruimtelijke dimensie van tijdsbesteding. Het uitgangspunt 

inn zijn werk is echter die van een scheiding tussen de eigen suburbane buurt en het 

stadscentrum.. Een stedelijke leefstijl is in zijn definitie uitsluitend verbonden met de 

fysiekee omgeving van het stadscentrum. Het stadscentrum is in tegenstelling tot de eigen 

buurtt synoniem voor de ervaring van publiek domein. 

Inn dit hoofdstuk zal juist de wijze waarop verschillende plaatsen met elkaar verweven 

zijnn in individuele sociaalruimtelijke netwerken centraal staan. Het 'of of perspectief 

wordtt ingeruild voor een visie, waarin plaats is voor én het belang van de eigen buurt én 

hett belang van het stadscentrum én daarnaast van vele andere plaatsen. De woonmilieus en 

plaatsenn hebben vanuit dit perspectief geen vaststaande kwaliteiten en vastliggende 

grenzen.. Op deze manier wordt in de traditie van de tijd(ruimte)geografie een overzicht 

gegevenn van de overeenkomsten en verschillen in de naschoolse tijdsbesteding van 

veertien-- en vijftienjarigen; de eerste onderzoeksvraag wordt daarmee grotendeels van een 

antwoordd voorzien. 

Allereerstt volgt een kort overzicht van de activiteiten die veertien- en vijftienjarigen 

ondernemenn in de naschoolse tijd: wanneer ze deze activiteiten ondernemen en met wie 

(zee de activiteiten ondernemen) waar de activiteiten plaatsvinden (plaats en schaal) en hoe 

zee zich tussen plaatsen bewegen (par. 5.2). In paragraaf 5.3 wordt op basis van deze 

kenmerkenn van het sociaalruimtelijk netwerk een aantal profielen geschetst. De profielen 

concentrerenn zich op de zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren. Het belang van 

heterogeniteitt en de ruimtelijke context wordt benadrukt in paragraaf 5.4. Verschillen in 
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gender-,, klasse en woonmilieu verschillen in en tussen de profielen worden beschreven. 

Paragraaff  5.5 is ten slotte een concluderende paragraaf. 

5.22 Naschoolse tijdsbesteding en ruimtegebruik van veertien- en 
vijftienjarigen n 
Aann de hand van de analyse van weekschema's (N=91), enquêtes (N=489), maar 

voornamelijkk interviews (N=51) met jongeren volgt in deze paragraaf een globale 

impressiee van de wijze waarop een groep veertien- en vijftienjarigen hun naschoolse tijd 

besteedt.. Voor elke activiteit, waarvan jongeren in de interviews kenbaar maakten deze in 

hunn naschoolse tijd te ondernemen, is genoteerd waar en met wie de activiteit ondernomen 

werd.. Tegelijk zijn elementen als de frequentie, tijdsduur en verplaatsingswijze 

beschouwd.. Op basis van dit gedrag van de jongeren is een aantal kenmerken 

geconstrueerdd dat de verdere analyse vorm geeft. In bijlage III is een uitgebreide 

beschrijvingg van de geconstrueerde variabelen opgenomen. 

5.2.11 Activiteite n na schooltij d 
Watt doen de veertien- en vijftienjarigen in hun naschoolse tijd? Een groot deel van de tijd 

wordtt opgeslokt door huiswerk. Als dit niet in feitelijke duur zo is, dan ten minste toch in 

dee perceptie van jongeren. In veel gesprekken kwam het als eerste en belangrijk onderwerp 

naarr voren. De ene dag wordt er meer tijd in huiswerk gestoken dan de andere en ook 

varieertt de ervaren huiswerklast van week tot week en naar persoon. 

Naastt het maken van huiswerk spendeert een aantal jongeren tijd aan huishoudelijke 

takenn als afwassen, tafeldekken, stofzuigen etcetera. Zowel tijd besteed aan huiswerk als 

aann huishoudelijk werk wordt in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. Het zijn beide 

taken,, die door de jongeren zelf niet als vrijetijdsactiviteiten worden beschouwd. Ze 

vindenn voornamelijk thuis plaats. Naast deze school- en huishoudelijke werkzaamheden 

geeftt een groep geïnterviewden aan een baantje te hebben (ruim twintig procent) . 

Folderss lopen en oppassen worden vaak genoemd. 

Televisiekijken,, kletsen en relaxen, sportieve activiteiten en uitgaan worden door veel 

mensenn genoemd als vrijetijdsactiviteiten (zie tabel 5.1). Televisiekijken is voor bijna 

iedereenn een alledaagse activiteit. Activiteiten als kletsen, hangen en relaxen noemt de 

overgrotee meerderheid als minimaal wekelijkse activiteit van enige duur (82 procent), voor 

ongeveerr de helft is het een bijna dagelijkse bezigheid (45 procent, 5-7 keer per week). 

Voorr 84 procent van de jongeren is een vorm van sport minimaal een wekelijkse bezigheid 

vann enige tijd. Vijfti g procent sport één a twee keer per week, 35 procent sport drie keer 

off  vaker. 

Uitgaann levert wat betreft de frequentie een ietwat ander beeld op. Hoewel naar de 

fil mm gaan of een feestje bezoeken voor veel jongeren geliefde bezigheden zijn, doen ze het 

minderr vaak dan sporten, kletsen en relaxen en zeker dan televisiekijken. Ongeveer 18 

procentt van de jongeren besteedt wekelijks tijd aan uitgaansactiviteiten, 37 procent 

maandelijkss en nog eens 37 procent minder dan maandelijks (een paar maal per jaar). 

Elff  van de eenenvijftig jongeren (of van de ouders) brengen dit naar voren. 
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Behalvee televisiekijken, kletsen, sporten en uitgaan, zijn computeren en culturele 

activiteiten,, zoals tekenen, lezen en muziek maken, veelgenoemde bezigheden. Ruim de 

helftt van de jongeren (55 procent) zegt minimaal wekelijks culturele activiteiten te 

ondernemen.. Ongeveer eenderde (31 procent) van de jongeren geeft aan zich minimaal vijf 

keerr per week met culturele activiteiten bezig te houden. Het betreft in deze gevallen 

voorall  activiteiten als het dagelijkse oefenen voor muziekles en lezen. 

Tabell  5.1 Frequentie van activiteiten na schooltijd (N=51)158 

Activiteiten n 
Sportievee activiteit 
Culturelee activiteit 
Uitgaan n 
Kletsen,, hangen 
Computerenn en spel 
Winkelen n 
Dierenn verzorgen, 
helpenn boerderij 

Nooit,, niet 
genoemd d 

NN % 
77 13,7 

222 43,1 
44 7,8 
66 11,8 

255 49,0 
166 31,4 
444 86,3 

Minderr dan 
maandelijks s 

NN % 
11 2,0 
11 2,0 

199 37.3 
22 3.9 
11 2,0 

177 33,3 
11 2,0 

Maandelijks s 

N N 

--
--

19 9 
1 1 
1 1 
1 1 

% % 
. . 
--

37,3 3 
2,0 0 
2.0 0 
2,0 0 

--

1-22 keer per 

N N 
25 5 

7 7 
7 7 
9 9 
7 7 

16 6 
2 2 

week k 

% % 
49,0 0 
13,7 7 
13,7 7 
17,6 6 
13,7 7 
31,4 4 

3,9 9 

3-44 keer per 
week k 

NN % 
166 19,6 
55 9,8 
22 3,9 

100 19,6 
55 9,8 
--

5-66 keer per 
weekk en 
dagelijks s 

NN % 
88 15,7 

166 31,4 
. . 

233 45,1 
122 23,5 
44 7,8 
44 7,8 

Totaall N 

HH % 
511 löö 
511 100 
511 100 
511 100 
511 100 
511 100 
511 100 

Winkelenn is voor eenderde van de jongeren minimaal een wekelijkse activiteit. 
Eenderdee van de jongeren winkelt een aantal keren per jaar en eenderde van de jongeren 
noemtt winkelen niet als vrijetijdsactiviteit. 

Tenn slotte is er een kleine groep jongeren (12 procent) die minimaal wekelijks, meestal 
dagelijks,, tijd besteedt aan het verzorgen van dieren en/of werken op de boerderij. 

Kortom,, veel jongeren zijn in hun naschoolse tijd georiënteerd op televisiekijken, 
sporten,, relaxen/kletsen/muziek luisteren en uitgaan. Deze laatste activiteit vindt in 
tegenstellingg tot de andere activiteiten zeker niet voor iedereen op wekelijkse basis plaats. 
Uitgaan,, inclusief een bezoekje aan de bioscoop, is daarmee voor een grote groep letterlijk 
niett een alledaagse activiteit. Deze resultaten passen binnen het beeld dat uit andere 
Nederlandsee tijdsbestedingonderzoeken naar voren komt (CBS, 2003; Wittebrood & 
Keuzenkamp,, 2000; Zeijl, 2000). 

GEORGANISEERDD KARAKTER 

Dee naschoolse tijdsbesteding laat zich ook karakteriseren naar de mate van organisatie. Zijn 
activiteitenn te beschouwen als spontane, informele activiteiten of vinden ze plaats volgens 
inn tijd en ruimte vastgelegde afspraken? Tot deze laatste groep behoren vooral trainingen 
enn sportwedstrijden, maar er zijn ook andere activiteiten, die van tevoren vastgelegd zijn, 
terugkerendd zijn en die daardoor de overige tijd structureren zoals een wekelijks bezoek 
aann oma of aan de soos van de kerk. 

Activiteitenn die korter dan een halfuur duren hebben minder gewicht gekregen dan activiteiten die langer 
dann een half uur duren. Dit betekent dat 'frequentie' niet alleen staat voor frequentie, maar dat de duur van de 
activiteitt enigszins verdisconteerd is. Het komt erop neer dat in de enkele gevallen dat een activiteit korter dan 
eenn halfuur duurde, de activiteit als minder frequent vermeld is dan uit de verhalen van de respondenten bleek. 
(Mett andere woorden: activiteiten van langere duur zijn met een factor twee vermenigvuldigd). 
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Tabell  5.2 Georganiseerd karakter van de activiteiten naar individuen (N=51) 
Frequentie e Georganiseerdee activiteiten 

NN % 
Nooit,, niet genoemd 
Minderr dan maandelijks 
11 è 2 keer per week 
33 è 4 keer per week 
Dagelijkss (5,6 en 7 keer per week) 
Totaal l 

44 7,8 
11 2,0 

233 45,1 
133 25,5 
100 19,6 
511 100 

Voorr tien procent van de jongeren geldt dat ze niet of nauwelijks formeel in tijd en ruimte 

gefixeerdee vrijetijdsactiviteiten hebben (huiswerk en huishoudelijk werk uitgezonderd!). 

Ui tt tabel 5.2 blijk t verder dat iets minder dan de helft van de jongeren één a twee keer in 

dee week formele vrijetijdsactiviteiten heeft. De resterende 45 procent geeft aan minimaal 3 

keerr per week formeel georganiseerde activiteiten te ondernemen. 

Dezee cijfers vallen hoger uit dan uit andere onderzoeken blijkt . Zeijl (2000) geeft aan 

datt een kwart van de jongeren geen georganiseerde activiteiten heeft . Het verschil kan 

onderr meer verklaard worden doordat Zeijl zich beperkt tot afspraken in clubverband. 

Doorr mij is een ruimere definitie van formele activiteiten gehanteerd, omdat het niet alleen 

clubafsprakenn zijn die in tijd en ruimte gefixeerd zijn en daardoor de (tijdsbesteding op 

een)) dag structureren (zie hoofdstuk 7). 

ORIËNTATIEE OP LEEFTIJDGENOTEN? 
Mett wie spenderen jongeren hun naschoolse tijd? Uit de gesprekken komt naar voren dat 
menn over het algemeen genomen gericht is op leeftijdgenoten. Driekwart van de 
geïnterviewdee jongeren onderneemt bijna dagelijks — vijf keer per week of vaker — iets met 
leeftijdgenoten,, ofwel met een enkele vriend of vriendin ofwel met een grotere groep 
leeftijdsgenoten.. Driekwart (75 procent) zegt vaker dan één a twee keer per week 
contactenn van langere duur met meerdere leeftijdgenoten tegelijk te hebben . De 
meerderheidd hiervan zelfs bijna dagelijks. Bijna de helft van de jongeren (45 procent) 
onderneemtt vaker dan één a twee keer per week activiteiten samen met een enkele vriend 
off  vriendin. 

Leeftijdgenotenn zijn echter niet de enige participanten in het sociaalruimtelijk netwerk 

vann jongeren, 's Avonds tijdens het eten en rond de televisie treft men ouders, broers en 

zussen.. Eenderde van de jongeren (33 procent) zegt vaker dan één a twee keer per week 

'bewust'' activiteiten in gezinsverband te ondernemen. Een kwart (24 procent) noemt een 

wekelijksee gezinsactiviteit. En ten slotte worden verschillende activiteiten natuurlijk alleen 

ondernomen.. Driekwart (77 procent) onderneemt minimaal vijf keer per week in zijn of 

haarr eentje activiteiten van langere duur. 

Geconcludeerdd kan worden dat de veertien -en vijftienjarigen niet op slechts één bepaalde 

groepp gericht zijn. Zowel een (grotere) groep leeftijdgenoten als de enkele vriend of 

vriendin,, als ook de familie zijn van belang. Uit de interviews en dagboekjes komt naar 

vorenn dat een aantal activiteiten zelfs met vrienden en ouders gezamenlijk wordt 

Leeftijdd 10-15 jaar. 
Ofwell  grotere vriendenclub ofwel leeftijdgenoten in clubverband. 

145 5 



SOCIAALRUIMTELIJKEE NETWERKEN 

ondernomen.. Een avondje televisie of video kijken is hier een voorbeeld van. De stelligheid 

waarmeee in de literatuur gewezen wordt op de afwezigheid van ouders in de 

vrijetijdsbestedingg kan ik op grond van dit onderzoek niet onderschrijven (zie hoofdstuk 3). 

Bovendienn wil ik benadrukken dat jongeren een groot deel van de naschoolse tijd alleen 

doorbrengen. . 

5.2.22 Plaats en ruimtelijk e schaa l 
Waarr vinden de naschoolse activiteiten plaats? Iedereen gebruikt het huis voor 

vrijetijdsactiviteiten.. Meer dan negentig procent is bijna dagelijks thuis voor een of meer 

vrijetijdsactiviteitenn van langere duur (zie tabel 5.3). Met nauwkeurig 

tijdsbestedingonderzoekk — waarin de exacte tijd besteed aan activiteiten wordt genoteerd — 

zall  een ander percentage worden gevonden aangezien het aannemelijk is dat een aantal 

respondentenn relatief vaker vrijetijdsactiviteiten heeft genoemd die buitenshuis 

plaatsvindenn dan in huis. Activiteiten buitenshuis zijn voor veel jongeren duidelijk te 

benoemen.. Voor een grote groep zijn de activiteiten afgebakend van andere activiteiten in 

tij dd en ruimte en kennen ze een doel. Thuis vloeien activiteiten in elkaar over en lopen 

activiteitenn door elkaar. De gehanteerde methode wordt hier gebruikt om aan te tonen dat 

jongerenn van elkaar verschillen in de oriëntatie op domeinen buitenshuis. 

Tabell  5.3 Frequentie van gebruik van activiteitenplaatsen (N=51) 

Activiteitenplaatsen n 

Huis s 
Organisatiee (sportclub, 
jeugdsoos) ) 
Discotheek,, café, etc. 
Overigee gebouwen zoals 
bibliotheek k 
Straatt (park, winkelgebied) 

Nooit,, niet 
genoemd d 

NN % 

33 5,9 

200 39,2 
400 78,4 

11 2,0 

Minderr dan 
maandelijks s 

NN % 

33 5,9 

211 41,2 
44 7,8 

99 17,6 

Maande--
lijks s 

N N 

3 3 

1 1 

% % 

5,9 9 

2,0 0 

1-22 keer per 
week, , 

wekelijks s 

NN % 
11 2,0 

244 47,1 

77 13,7 
55 9,8 

166 31,4 

3-44 keer 
perr week 

NN % 
33 5,9 

155 29,4 

22 3,9 

99 17,6 

5-66 keer per 
weekk en 
dagelijks s 

NN % 
477 92,2 

66 11,8 

155 29,4 

Totaall N 

NN & 
511 löó 
511 100 

511 100 
511 100 

511 100 

Behalvee van het huis worden van de straat en de club door een redelijke groep jongeren 

opp wekelijkse of (bijna) dagelijkse basis gebruik gemaakt. De helft van de jongeren komt 

éénn a twee keer per week in een clubgebouw, dertig procent drie a vier keer en tien 

procentt ten slotte is hier vijf keer per week of vaker te vinden. Voor ruim tien procent van 

dee jongeren heeft de club geen functie als activiteitenruimte. Het betreft hier vooral sport -

enn culturele clubs. In de enquête is gevraagd naar club- en /of verenigingslidmaatschappen. 

Ookk hieruit blijk t dat een groot deel van de jongeren lid is van tenminste één club: 48 

procent.. Dertig procent is lid van twee of meer clubs (N—489). 

Dee straat functioneert, zo blijk t uit de interviews, voor dertig procent van de jongeren 

alss activiteitenruimte waar men minimaal vijf keer per week te vinden is. Twintig procent 

verteltt ongeveer 3 a 4 keer per week activiteiten te hebben op straat. Nog eens dertig 

procentt gebruikt de straat één keer per week. In de verhalen van de overige twintig 

procentt blijk t de straat echter niet of nauwelijks een rol te spelen (22 procent). 

Bars,, discotheken, coffeeshops en poolcentra worden in vergelijking met de voorgaande 

domeinenn door veel minder jongeren op wekelijkse, laat staan dagelijkse basis, bezocht. 

Eenn kleine twintig procent komt minimaal wekelijks op uitgaansplekken, zoals bars en 
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discotheken.. De grootste groep komt er of niet of een paar keer per jaar. Dit beeld komt in 

grotee lijnen overeen met de uitkomsten uit de enquête (zie hoofdstuk 9). 

Omdatt literatuur over tijdsbesteding van jongeren laat zien dat leeftijdgenoten hierin een 
specialee en belangrijke plaats innemen, is in de enquête apart gevraagd naar de plaatsen 
waarr men vrienden ontmoet (zie figuur 5.1). Afgezien van de school, zijn het huis - met 
namee de eigen kamer - en de sport of hobbyclub door de meeste jongeren aangekruist als 
ontmoetingsplek.. De straat en uitgaansgelegenheden fungeren voor bijna eenderde van de 
jongerenn als plekken waar men meestal vrienden ontmoet. 

Gelett op de algemene gebruiksfrequentie van plaatsen kan geconcludeerd worden dat 

eenn aantal plaatsen eruit springt: het huis, de straat (inclusief winkelgebieden) en de 

vrijetijdsvereniging.. Uitgaansgelegenheden, zijn minder alledaagse omgevingen in het leven 

vann de gemiddelde veertien- en vijftienjarige. 

Figuurr 5.1 Ontmoetingsplaatsen van jongeren in procenten (N=489) 

%% ÖNee%. 

75 5 

n n 
94,5 5 

m m 
85 5 

b// — 
51 1 

^ ^ MM  'AU 

5S S 

^^ ZT 

0%% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Watt betreft het 'waar' van de activiteiten kan er ook nog op gelet worden of activiteiten in 
dee eigen buurt plaatsvinden, in de woonplaats, de regio of zelfs op een schaalniveau boven 
dee regio. Deze gegevens zeggen iets over de actieradius van jongeren. Hiervoor zijn 
variabelenn berekend, die voor individuen het percentage activiteiten in respectievelijk de 
buurt,, de woonplaats, de regio en het land, ten opzichte van het geheel aan activiteiten, 
uitdrukkenn (zie tabel 5.4). 

Voorr een kwart van de jongeren geldt dat zestig procent of minder van hun naschoolse 
activiteitenn in de buurt plaatsvinden. De helft van de jongeren onderneemt globaal tussen 
dee zestig en negentig procent van de activiteiten in de eigen buurt. Het ondernemen van 
méérr dan negentig procent van de activiteiten in de eigen buurt komt voor bij 25 procent 
vann de jongeren. 

Winkelcentrum m 

Café,, discotheek, etc. 

cc Straat, veldje, park, etc. 

5 5 
n n 
CO O 

iS S 
-- Sport- of hobbyclub/vereniging 

Eigenn kamer vriend/vriendin 

Eigenn kamer 
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Dezee hoge percentages worden veroorzaakt door het feit dat veel activiteiten in het 

eigenn huis plaatsvinden. Als de blik nu gericht wordt op activiteiten, die zich buitenshuis 

afspelen,, ligt het beeld iets anders. Waar gemiddeld zeventig procent van de activiteiten 

zichh in de eigen buurt inclusief het eigen huis afspeelt, speelt zich buitenshuis in de eigen 

buurtt gemiddeld een kleine twintig procent van de activiteiten af. 

Inn de enquête is ook gevraagd naar plekken in de buurt waar men vaker dan 1 keer per 

weekk komt. Deze vraag levert een enigszins ander beeld op, dan het hiervoor geschetste. 

Zestigg procent van de jongeren, die een enquête heeft ingevuld, geeft aan dat deze plekken 

err zijn (N=441). Het gaat dan met name om straat en parken. Cafés, jeugdsoos en vooral 

dee speelplek zijn minder vaak genoemd. 

Dee interpretatie van de uitkomsten is echter niet zonder problemen. Jongeren die 
aangevenn dat er dergelijke plaatsen in de buurt zijn, maken misschien niet het onderscheid 
tussenn activiteitenruimte en mobiliteitsruimte, zoals ik dat doe. Waar 
activiteiten/verblijfsruimtee duidt op het gebruik van plekken voor vrijetijdsactiviteiten, 
doell  ik met mobiliteitsruimte op het gebruik van ruimte voor verplaatsing in de naschoolse 
tij dd van a naar b. 

Negentigg procent van de activiteiten - inclusief de activiteiten thuis - vindt plaats 
binnenn de eigen woonplaats, nog geen tien procent (van de activiteiten vindt) buiten de 
eigenn woonplaats plaats, meestal in de nabije regio. 

Kortom,, het beeld dat naar voren komt, wat de ruimtelijke schaal van activiteiten 
betreft,, is dat van de eigen woonplaats. Een relatief kleine groep jongeren is actief buiten 
dee eigen woonplaats. 

Tabell  5.4 Aandeel van de vrijetijdsactiviteiten in de buurt, woonplaats, regio, of bovenregionaal op 
geheell van activiteiten (N=51)161 

Vrijetijdsactiviteiten n 
Aandeell in de buurt incl. thuis 
Aandeell in de buurt zonder thuis 
Aandeell in de woonplaats 
Aandeell in de regio (excl. woonplaats) 
Aandeell bovenregionaal 

c c 

2 2 
.75 5 
.18 8 
.90 0 
.07 7 
.01 1 

CO O 

0) ) 

2 2 
.74 4 
.14 4 
.96 6 
.02 2 
.00 0 

CD D 

O O 

2 2 
.2Ö5i2 2 
.16886 6 
.12206 6 
.11528 8 
.02630 0 

8 8 
0> > 
c c 

-1.363 3 
.999 9 

-2.044 4 
2.410 0 
2.685 5 

E E 
£ £ 

2 2 
M M .00 0 
.45 5 
.00 0 
.00 0 

E E 
:s s 
E E 
CO O 

2 2 
M M 
.52 2 

1 1 
.52 .52 
.11 1 

in n 
CM M 

<u u 

o. . 
.61 1 
.05 5 
.89 9 
.00 0 
.00 0 

o o 
in n 

<D <D 

<? ? 
n n .14 4 
.96 6 
.0? ? 
.00 0 

in n 
r» » 

o o 

r? ? 
"18" " 
.28 8 
.99 9 
.10 0 
.02 .02 

5.2.33 Regulati e In het sociaalruimtelij k netwer k 
Watt valt er op basis van deze algemene schets van de tijdsbesteding van jongeren in 
verschillendee plaatsen en op verschillende ruimtelijke schaalniveaus te zeggen over 
eventuelee regulatie? Hiervoor sta ik kort stil bij twee variabelen, te weten 'aanwezigheid 
vann volwassenen' en 'beschermde mobiliteit'. 

Activiteitenn gemeten in aantal dagen per jaar. De definitie van buurt is gebaseerd op de woonmilieu-indeling 
zoalss deze in het onderzoek wordt gehanteerd. 
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Figuu rr  5.2 Halen en brengen met de auto in de avonduren (N=489) 
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Figuu rr  5.3 Met wie en hoe naar school (N=489) 
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Behalvee het feit dat een activiteit 'actief samen met iemand ondernomen wordt, kan 

eenn activiteit nog speciaal gekenmerkt worden door het al dan niet aanwezig zijn van 

volwassenen.. Dit is een indicator van de regulatie van het sociaalruimtelijk netwerk van 

jongeren.. Uit de interviews blijk t dat afgezien van eten en andere huishoudelijke 

bezigheden,, slechts een enkeling géén dagelijkse activiteiten heeft waarbij volwassenen 

aanwezigg zijn. Als het aandeel van activiteiten onder toezicht van volwassenen op het 

geheell  van activiteiten per persoon wordt bekeken, blijk t dit aandeel gemiddeld tachtig 

procentt te zijn (negatief scheve verdeling) 

Daarnaastt laat de manier waarop jongeren zichzelf verplaatsen van de ene naar de ander 

activiteitt een vorm van bescherming zien. In de enquête is gevraagd een antwoord te geven 

opp de volgende vragen. De laatste keer dat je 's avonds naar een club/feestje/disco/etc. 

ging,, met wie ben je daarnaar toegegaan? De laatste keer dat je 's avonds naar een 

club/feestje/disco/etc.. ging, hoe ben je daarnaar toegegaan? 

Uitt de eerste vraag kan worden opgemaakt of men zich alleen, met leeftijdgenoten, met 

ouderee broers en/of zussen of met volwassenen verplaatste. Uit de tweede vraag blijkt of 

menn zich te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of per auto heeft verplaatst. 

Twintigg procent van de jongeren geeft aan met de auto naar en van de club gebracht en 

gehaaldd te zijn (zie figuur 5.2). Voor feestjes en disco's ligt dit percentage iets hoger; 

respectievelijkk eenderde en een kwart van de jongeren geeft aan de laatste keer met de auto 

gebrachtt en gehaald te zijn . Het merendeel van de jongeren verplaatst zich 's avonds op 

dee fiets (samen met anderen). In vergelijking met kinderen tot 12 jaar wordt deze 

leeftijdgroepp duidelijk minder begeleid door volwassenen naar school, clubs en vrienden 

(ziee bijv. Karsten et al., 1998; 2001; Peeters & Woldringh, 1993; Van der Spek & Noyon, 

1993).. Slechts twee procent geeft aan de laatste met de auto naar school gebracht te zijn 

(ziee figuur 5.3). Begeleiding vindt voornamelijk plaats in de avonduren. 

Di tt beeld sluit aan bij de algemene tendens: hoe jonger de kinderen hoe intensiever de 

begeleiding.. Uit onderzoek van Karsten et al. (1998) onder 7- tot 12-jarigen in 

verschillendee Groningse buurten blijkt dat het percentage dat betrekking heeft op 

ouderlijkee begeleiding naar vrijetijdsclubs (56 procent) stijgt naar ruim 80 procent als het 

omm de jongere groep kinderen van 7-9 jaar gaat. 

5.33 Profielen van sociaalruimtelijke netwerken 
Hett spectrum van naschoolse tijdsbesteding, zoals geschetst in de vorige paragraaf, levert 

eenn heterogeen beeld op. Toch zegt dit niets over achterliggende verschillen voortkomend 

uitt gender, sociaal-economische status of woonmilieu. Valt er op basis van dit heterogene 

beeldd iets te zeggen over verschillen en overeenkomsten in ruimtelijke identiteiten (plaats 

enn schaal) van jongeren? 

1622 N=51. Gemiddelde=.80. Mediaan=.83. Standaard Deviatie=. 16868. Scheefheid—.873. Minimum=.32. 
Maximum—1.00. . 

Err is gekozen om de cijfers wat betreft 'hoe' in plaats van 'wie' af te drukken. De tweede vraag is door de 
respondentenn niet altijd goed geïnterpreteerd. Dit is een legitieme keuze aangezien vervoer met de auto de 
aanwezigheidd van volwassenen impliceert. 

150 0 



SOCIAALRUIMTELIJK EE NETWERKE N 

Opp basis van de kwantificering van de interviews met jongeren is een principale 

componentenanalysee voor categoriale data uitgevoerd (CATPCA in SPSS, zie bijlage III) . 

Aangevuldd met een interpretatie van het 'kwalitatieve' interviewmateriaal, is een aantal 

profielenn samengesteld. De ruimtelijke dimensies van de geschetste naschoolse 

tijdsbesteding,, gecombineerd met overige karakteristieken die duiden op regulatie, staan 

centraal.. Deze overige karakteristieken betreffen de variabelen 'vrijetijdsactiviteiten 

gekenmerktt door toezicht van volwassenen', 'beschermde mobiliteit' en 

'georganiseerdheid'. . 

Hett vrijetijdsgedrag van jongeren valt aan de hand van de volgende twee dimensies te 

beschrijvenn (zie figuur 5.4, 5.5 en 5.6). De eerste dimensie typeert jongeren aan de hand 

vann het percentage activiteiten dat niet thuis, maar op straat, in de disco, in de buurt en 

zonderr toezicht van volwassenen plaatsvindt en het aantal avondactiviteiten — de 

'ongecontroleerd-openbare'ongecontroleerd-openbare ruimte'-dimensie. 

Alss men deze dimensie als een lij n voorstelt, dan vindt men aan het ene uiterste de 

jongeren,, overwegend meiden, gekenmerkt door een hogere sociaal-economische status, 

diee een groot deel van hun tijd binnenshuis doorbrengen onder toezicht van volwassenen. 

Aann het andere uiterste zijn de jongeren gesitueerd, met name jongens uit de lagere sociaal-

economischee klasse, die veel tijd zonder toezicht buitenshuis spenderen, op straat in de 

eigenn buurt. 

Dee tweede dimensie typeert jongeren door middel van de mate van georganiseerdheid 

vann hun tijdruimtelijk handelen — de 'organisatie'-dimensie. Jongeren, die op deze tweede 

dimensiee hoog scoren, hebben dus een relatief strak georganiseerd vrijetijdsleven met veel 

inn tijd en ruimte gefixeerde afspraken; zij spenderen veel tijd in clubs en hebben veel 

activiteitenn buiten de eigen woonplaats (dit zijn voornamelijk meiden). Degenen, die laag 

opp deze dimensie scoren, hebben een relatief ongepland leven en zijn relatief vaak te 

vindenn in huis en/of op straat (dit zijn voornamelijk jongens). 

Belangrijkk is dat deze dimensies slechts een samenvatting van een aantal kenmerken van 

hett vrijetijdsgedrag van jongeren bevatten. Er zijn behalve deze kenmerken nog andere 

kenmerkenn die verschillen en overeenkomsten in het tijdruimtelijk handelen van jongeren 

beschrijven. . 

Tochh maken deze dimensies verschillen en overeenkomsten tussen ruimtelijke 

identiteitenn van groepen jongeren zichtbaar. Deze verschillen en overeenkomsten zijn 

samengevatt in vijf profielen van sociaalruimtelijke netwerken. Grofweg kan men spreken 

vann 'pleiners', 'uit-en-thuizers', 'beschermden', 'binnenjongeren' en 'planners' (zie figuur 5.4, 

5.5,, 5.6 en 5.7). De profielen typeer ik hieronder kort aan de hand van de dimensies 

aangevuldd met de in de vorige paragraaf beschreven meer algemene sociaalruimtelijke 

oriëntaties. . 
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Figuu rr  5.4 Spreiding van respondenten over profielen naar opleiding en geslacht kind (N=51) 

Opleidingg kind gecombineerd met sekse 

ëo.o o 

-,1 1 

.. Planners 
A AA . O 

BeschermdenBeschermden  n Uit-en-
,, thuizers 

AA A&  A 
AAA A O» #

AA « A *

** A * * a 
Binnen-Binnen-  ^3 » 

jongeren jongeren 

• • 

D D 

a a 

A A 
D D 

• • 
Pleiners Pleiners 

•Mitm™*«"*^ ^ 

•• Jongen / vmbo 

DD Meisje / vmbo 

•• Jongen / havo-vwo 

AA Meisje / havo-vwo 

-,22 -,1 0,0 
dimensiee 1 

Objectt Principal normalization. 

Figuu rr  5.5 Spreiding van respondenten over profielen naar woonmilieu (N=51) 
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Figuu rr  5.6 Richting en score van de variabelen inclusief variabelen die niet in de CATPCA-analyse zijn 
opgenomenn (N=51) 
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Figuu rr  5.7 Een karakterisering van de sociaalruimtelijke netwerkprofielen (N=51) 
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5 .3 .11 Pleiner s 

Dee pleiners kunnen worden gekarakteriseerd als jongeren die veel tijd buitenshuis, in de 

eigenn buurt, op straten en pleinen en/of in de disco spenderen. Een groot deel van hun 

vrij ee tijd wordt gekenmerkt door zelfstandige bewegingsvrijheid, dat wil zeggen het 

ondernemenn van activiteiten zonder toezicht van volwassenen. Tevens ondernemen ze 

relatieff  veel activiteiten in de avonduren buitenshuis. Daarnaast is de naschoolse 

tijdsbestedingg relatief ongepland te noemen. Door weinig vaste (in tijd en ruimte 

gefixeerde)) afspraken is het tijdsbudget om spontaan activiteiten te ontplooien aanzienlijk. 

Dee pleiners zijn verder op te splitsen in twee subgroepen. Enerzijds is er een groep die 

opvaltt door het grote aandeel ongeorganiseerde activiteiten op straat: de 'spelers'. Dit zijn 

jongenss gekenmerkt door hun afkomst uit een sociaal-economisch laag milieu. Zij wonen 

relatieff  vaak in de Oosterparkwijk. 

Dee speler s spenderen in vergelijking met de andere groepen veel tijd aan spel, aan 'jongensachtige' informele activiteiten 
inn de buurt op straat zoals voetballen en kattenkwaad, maar ook risicogedrag hoort hierbij. Als er sprake is van een 
stedelijkee woonomgeving varieert dit van: belletje trekken, ruitje inslaan, voetbalrelletjes kijken tot voetballen, hut bouwen 
inn het park en fietsen door de buurt. In het geval van een landelijke omgeving kan dit beeld gecomplementeerd worden 
mett crossen op de trekker of de brommer en helpen op de boerderij. In tegenstelling tot de stappers gaan de spelers niet 
uit.. Daarbij lijken de jongens meer op het actieve element van de activiteiten gericht te zijn dan op het sociale element. Dit 
will niet zeggen dat er bij de activiteiten geen leeftijdsgenoten betrokken zijn. Men trekt wel vaak op met een vriendje en 
ontmoett bovendien andere jongens op de tochten door de buurt. Als ze niet op straat zijn, zijn de spelers thuis te vinden 
achterr de (spel)computer of voor de televisie, vaak alleen, soms met een vriendje. Hierdoor blijft de actieradius van deze 
groepp (in hoge mate) beperkt tot de buurt Tevens kan het sociaalruimtelijk netwerk getypeerd worden door een geringe 
matee van diversiteit. 

RomeoRomeo is een pleiner. Hij zit op het vmbo in de stad Groningen. Hij woont in een bovenwoning aan een drukke weg in de 
Oosterparkwijk.Oosterparkwijk. Als Remco uit school komt, kiest hij de beste stoel uit voor de televisie, gaat met zijn gameboy spelen of 
metmet een vriendje de wijk in. Op zijn tochten door de buurt ontmoet hij altijd wel anderen. Voor Remco is spelen: voetballen, 
belletjebelletje trekken, ruitje inslaan, of naar de 'geheime' hut gaan die ergens in het Oosterpark gesitueerd is. Waar dat is 
verteltvertelt hij liever niet, want dan zou de hut niet meer een geheime hut zijn. Op zondag hangt hij graag rond bij het 
voetbalstadion,voetbalstadion, kijken wat er gaat gebeuren. Verder zit hij op voetbal. Tweemaal in de week heeft hij 's avonds training, 
meestalmeestal gaat hij daar op de fiets heen. Het is tien minuten fietsen. Als het slecht weer is, hoopt hij dat zijn vader of moeder 
hemhem wil brengen; zijn vader is coach van zijn elftal. Op zaterdag is hij ook op de club, dan speelt zijn elftal een wedstrijd. 
EigenlijkEigenlijk heeft hij een krantenwijk. Maar hier neemt hij het zo te zien niet zo nauw mee. Het huis staat vol stapels niet-
bezorgdebezorgde kranten. Feestjes heeft hij zelden. Af en toe komt hij in de kroeg waar zijn vader ook komt. Wel is hij eens, op 
zoekzoek naar avontuur, met een vriendje naar een coffeeshop geweest in het centrum. Echt stappen doet hij niet. Hij heeft er 
ookook geen behoefte aan. Uitgaan mag hij bovendien niet van zijn moeder. 

Anderzijdss is er een groep jongens en meiden dat vaak buitenshuis in de eigen buurt is, 
maarr tevens avondactiviteiten buitenshuis ontplooit en geregeld met vrienden naar een 
disco,, kroeg of jeugdhonk gaat: de 'stappers'. Het profiel laat enige sporen van organisatie 
zien.. Dit kan onder meer verklaard worden door het feit dat een discobezoek op deze 
leeftijdd niet spontaan geregeld wordt. 

Ookk de stapper s besteden veel tijd aan informele activiteiten in de eigen buurt op straat, maar zijn in vergeleken met de 
spelerss minder thuis te vinden en meer gericht op het samenzijn met leeftijdgenoten en uitgaan zonder volwassenen. Voor 
dee meiden geldt dat ze behalve kletsen en hangen in de kroeg, snackbar, jeugdsoos, disco of op straat ook wel eens 
vriendenn bij iemand thuis ontmoeten, tijd besteden aan winkelen en eventueel aan clubafspraken. 
Dezee stappers zijn in hoge mate gericht op het samenzijn met leeftijdgenoten zonder volwassenen in gevarieerde 
gendergroepen.. In vergelijking met de spelers treedt bij hen het sociale aspect van de activiteit meer op de voorgrond. De 
eigenn buurt en school zijn hiervoor van belang. Toch is hun sociaalruimtelijk netwerk meer divers te noemen dan dat van 
dee spelers. 

Naastt de 'traditionele' plaatsen voor vrijetijdsactiviteiten zoals de eigen buurt, het centrum van Leek en het centrum van 
Groningenn is er een aantal andere plekken dat voor deze jongeren van belang is. De jongeren, die buiten de stad wonen 
bijvoorbeeld,, gaan het liefst stappen in een van de discotheken die zich in de landelijke omgeving bevinden. Winkelen 
doenn ze liever in Roden of Groningen dan in Leek. Winkelen in Groningen wordt al gauw een dagie 'stadten' en behelst 
behalvee winkelen, een bezoekje aan de bioscoop, McDonalds, een coffeeshop of poolcentrum. Verder zijn de momenten 
waaropp festivals gehouden worden van belangvoor deze jongeren. De Rodernacht in Roden en defeestweek in Leek zijn 
daarvann voorbeelden die laten zien dat de straat in het teken staat van uitgaan. Tot de stappers behoren zowel jongens als 
meiden.. Voorts is de afwezigheid van de hogere sociaal-economische klasse en van jongeren uit de Binnenstad en De 
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Wijertt opvallend. Dat de jongeren veel tijd doorbrengen met leeftijdgenoten, betekent dat ze weinig tijd alleen zijn en 
weinigg tijd met hun ouders doorbrengen. 

Mmm is een stapper. Ze woont in Leek/Totbert in een vrijstaand huis in een wijk gebouwd beginjaren negentig. Boven 
heeftheeft ze een eigen kamer, net als haar zus. Samen hebben ze nog een aparte ruimte, een soort 'jeugdhonk' of een eigen 
woonkamerwoonkamer waar de ouders niet komen. Kim gaat naar het vmbo in Leek. Door de week is ze vaak in de snackbar in de 
buurtbuurt waar haar zus werkt en waar ze haar vrienden ontmoet Af en toe staat ze bij een groep op straat maar dit mogen 
haarhaar ouders niet weten. Vrijdag -en zaterdagavond zijn de leukste momenten van de week, vertelt ze. Ze leeft voor het 
weekend.weekend. Vrijdag mag ze tot een uur of twaalf naar vrienden, de snackbar, hetjeugdcafé of een andere kroeg in de buurt. 
ZaterdagavondZaterdagavond gaat ze naar de disco in Zevenhuizen of in Roden. Om ongeveer drie, vier uur komt ze dan met de taxi 
thuis.thuis. Zondag vindt ze een vreselijke dag. Een groot deel van de dag ligt ze volgens haar ouders in bed. De rest van de dag, 
verteltvertelt Kim, merk je pas goed hoe saai het in Leek is. Af en toe pakt ze met haar zus of vrienden de bus naar Groningen en 
gaatgaat ze winkelen of naar de bioscoop om deze saaiheid te ontv/uchten. Bovendien ziet ze in het weekend haar vriendje. Hij 
woontwoont in een dorp ten zuidoosten van Groningen, waar ze hem wel eens opzoekt. 

5.3.22 De uK-en-thulzer s 
Uitt en thuis. Deze beweging van en naar huis is het kenmerk van een grote maar diverse 
groepp jongeren die tezamen het profiel van de uit-en-thuizers vormen. Thuis besteden de 
jongerenn vooral tijd aan t.v.-kijken. Maar ook creatieve hobby's, muziek maken, muziek 
luisteren,, kletsen en hangen zijn veel genoemde activiteiten. Meiden lezen meer en jongens 
spenderenn meer tijd achter de computer. Geregeld komt er na schooltijd een vriendje of 
vriendinnetjee mee om te kletsen, huiswerk te maken, een spelletje te doen, enzovoorts. 
Ookk tijd met ouders wordt als belangrijk ervaren. Televisiekijken, spelletjes doen, familie-
uitjess worden genoemd als gezamenlijke activiteiten. Het gaat hier voornamelijk om 
jongerenn uit de middenklasse en hogere sociaal-economische klassen. 

Uitt betekent binnen dit profiel zowel formele als informele activiteiten. De jongeren 
zijnn lid van één of meer verenigingen en hebben daarom een aantal clubafspraken in de 
week.. Verder ontplooien ze vaak sportieve activiteiten zoals zwemmen, schaatsen en 
skaten,, die óf in semi-openbare gelegenheden onder toezicht van een volwassene 
plaatsvinden,, óf in de openbare ruimte. Jongens trappen een balletje in de buurt. Meiden, 
enn jongens, gaan graag winkels kijken. 

Dee buitenshuis ondernomen avondactiviteiten blijven beperkt tot een clubbezoek, 
feestjess bij vrienden thuis of op school en af en toe een 'pub'- of discobezoek. Verder gaat 
menn wel eens overdag of op koopavond naar een poolcentrum, of op vrijdagmiddag na 
schooll  naar de Drie Gezusters. Vooral voor meisjes is uitgaan belangrijk. Een aantal meisjes 
vindtt uitgaan erg interessant en vertelt in geuren en kleuren over het sporadische 
discobezoek.. Ouders, zo blijk t uit de verhalen van de jongeren, houden het uitgaan over 
hett algemeen tegen. 

Inn vergelijking met de pleiners is men meer tijd alleen thuis, minder tijd op straat en 
niett wekelijks in disco, café of jeugdhonk. De tijd die men op straat spendeert, besteedt 
menn aan 'doe'-sportactiviteit: skaten, voetballen, etcetera. Al met al laten deze jongeren 
eenn grote diversiteit aan activiteiten en aan plaatsen zien: plaatsen in de eigen buurt en 
daarbuiten,, plaatsen in het stadscentrum en plaatsen elders. Men gebruikt verschillende 
plaatsen,, maar op een gecontroleerde manier. Het sociaalruimtelijk netwerk is door halen 
enn brengen bij feestjes, clubafspraken en de tijd thuis redelijk gecontroleerd en 
georganiseerd.. Men heeft relatief weinig activiteiten buitenshuis in de avonduren. Veel 
jongerenn uit de binnenstad bevinden zich in dit profiel. 
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Timm  woont in de binnenstad van Groningen in een groot huis aan een singel. Zijn school Is vlakbij, ook in de binnenstad. 
TimTim zit op de Havo. De manier waarop Tim zijn naschoolse tijd besteedt, kan van week tot week verschillen. Op zaterdag 
heeftheeft hij zeilles, hij zit bij de waterscouts net bulten de stad. Dit is naast school en huis de enige echte vaste omgeving en 
vastevaste afspraak. Vaak is Tim op straat aan het skaten met vrienden. Als het mooi weer is, besluit hij ook wel eens 
doordeweeksdoordeweeks te gaan zeilen met een vriendje. Of hij gaat graffiti spuiten ergens in de openbare ruimte of op materiaal in 
huis.huis. Behalve op straat besteedt Tim ook veel en graag tijd thuis. Vrijdagavond gaat hij wel eens wat drinken in het 
centrum,centrum, naar een bandje luisteren of gewoon naar vrienden. Tim heeft veel vrienden. De telefoon stond roodgloeiend. 
EenEen voor een belden zijn vrienden tijdens het interview. Last van zijn ouders met betrekking tot zijn gaan en staan, heeft 
hijhij niet 

5.3.33 Beschermde n 

Inn verhouding tot de uit-en-thuizers vinden de activiteiten van de groep beschermden, die uit 

mett name hoger opgeleide meiden bestaat, in een beschermde omgeving plaats: thuis en op 

dee club. Het sociaalruimtelijk netwerk van deze meiden is 'voorspelbaar' en 'beschermd' 

tee noemen. Ze zijn relatief weinig in toezichtvrije omgevingen zoals de straat en de disco te 

vinden.. Het uitgaan blijf t beperkt tot feestjes bij vrienden thuis en op school. Ze hebben 

sowiesoo weinig activiteiten 's avonds buitenshuis. Als ze avondactiviteiten hebben, dan 

wordenn ze relatief vaak door een ouder gebracht en gehaald. Hoewel dit netwerk uit vaste 

'bekende'' plekken bestaat als het huis en de club, begeven deze meiden zich in hun 

tijdruimtee gedrag wel op verschillende schaalniveaus. Hun vrijetijdsbesteding blijf t niet 

beperktt tot de buurt. Voor club wedstrijden en familie-uitjes komt men zo nu en dan buiten 

dee grenzen van de woonplaats. Jongeren van het platteland komen überhaupt vaak buiten 

dee woonplaats, een groep die in dit profiel duidelijk zichtbaar is. De groep is eigenlijk een 

extremee variant van de uit-en-thuizers. 

AnnemlekeAnnemleke  woont in Leek. Ze gaat elke dag op de fiets samen met andere jongeren uit het dorp naar een christelijke 
scholengemeenschapscholengemeenschap in Groningen. Ze zit op de havo. 's Middags gaat ze meteen na school naar huis. Dit i's een klein uur 
fietsen.fietsen. De route naar huis vindt ze niet altijd even veilig. Mensen uit haar fietsgroepje worden wel eens lastiggevallen 
doordoor andere groepen jongeren. Thuis maakt ze muziek, speelt ze met haar broertje en zusje, kijkt tv. en leest een boek. 's 
AvondsAvonds maakt ze voor het slapen gaan in bed haar huiswerk. Ze vindt het leuk thuis, vooral om zaterdags in haar pyjama 
voorvoor de televisie te hangen. Eén keer In de week gaat ze naar muziekles in het centrum van Leek, vertelt ze. Langs de 
routeroute hangt een groep jongeren die haar angst inboezemt. Als het donker is, wordt ze sowieso gehaald (en gebracht) door 
haarhaar moeder, ledere zondagochtend -en middag gaat ze met haar familie naar de kerk. Ook volgt ze catechisatie/essen. Af 
enen toe heeft ze een verjaardagsfeestje of een klassenavond. Leuk met meiden onder elkaar. Het idee dat er ook jongens 
opop een feestje zijn schrikt haar af. Laatst was dat het geval, vertelt ze. Jongens gingen klef doen, dicht naast haar zitten. 
HierHier moet ze niets van hebben. 

5.3.44 Blnnenjongere n 

Dee naschoolse tijd van binnenjongeren wordt gekenmerkt door veel thuis zijn en het hebben 

vann weinig tot geen vaste afspraken. De figuren 5.4 tot en met 5.7 laten zien dat het een 

beperktt aantal jongeren is dat uitsluitend door dit profiel beschreven kan worden. Voor 

jongenss betekent dit veel voor de televisie en achter de computer. Voor meisjes zijn het 

behalvee televisiekijken, culturele activiteiten zoals lezen, tekenen en muziek maken die hen 

bezighouden.. De binnenjongeren brengen veel tijd alleen en met familie door en relatief 

weinigg tijd met leeftijdgenoten. Feestjes hebben ze niet zo vaak. In vergelijking met de uit-

en-thuizerss is het sociaalruimtelijk netwerk van de binnenjongeren minder divers, minder 

sociaall  en meer gecontroleerd. De oriëntatie van de jongens uit deze groep ten slotte, 

benadertt de oriëntatie van de spelers. Deze laatste groep spendeert namelijk behalve 

buitenshuiss ook tijd binnenshuis. 
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Bass fe na schooltijd thuis. Hij woont met zijn vader, moeder en broer in een boerderij buiten Leek. De snelweg langs de 
achtertuinachtertuin maakt de afstand naar Leek groter dan op het eerste gezicht lijkt Door deze snelweg is hij genoodzaakt een 
behoorlijkbehoorlijk eind om te fietsen (om de snelweg te kunnen oversteken.) Vijf dagen per week gaat hij in z'n eentje op de fiets 
naarnaar het vmbo in Leek. Na schooi gaat hij meteen naar huis en helpt hij graag in het bedrijf van zijn vader. In de nazomer 
helpthelpt Sas de buren uit de brand als er gehooid moet worden of door een andere klus op het land te klaren, 's Avonds kijkt 
hijhij in de woonkamer televisie. Ook de ouders van Bas zijn eigenlijk altijd in en rond het huis te vinden. Zijn moeder doet 
hethet huishouden en zijn vader werkt in het bedrijfje. Af en toe komt in het weekend een aantal vrienden televisiekijken en 
eeneen bjert/'e drinken of gaat hij naar een feestje in Leek. Ook deze avonden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van 
zowelzowel jong als oud. Verder bezoekt Bas Leek een enkele keer op een koopavond. Maar alleen als hij echt iets nodig heeft 

5.3.55 De planner s 

Hett profiel van de planners wordt er door gekenmerkt dat de naschoolse tijd van de 

jongerenn in hoge mate georganiseerd is en/of buiten de eigen woonplaats (wat ook 

organisatiee inhoudt). Het gaat om jongeren die veel afspraken in clubverband hebben, 

werkenn in hun vrije tijd of andere regelmatige (vastliggende) afspraken buitenshuis hebben. 

Tott de groep planners behoren geen jongeren uit een lager sociaal-economisch milieu. 

Dee planners hebben na school veel in tijd en ruimte vastgelegde afspraken wat niet 

alleenn het tijdsbudget vermindert, maar wat ook betekent dat de tijd die overblijft, waarin 

zee bijvoorbeeld een vriend of vriendin willen zien, ook een gepland karakter krijgt. 

Bovendienn levert dit het beeld op van een sociaalruimtelijk netwerk dat geformeerd is rond 

eenn beperkt aantal (vaste) 'bekende' plekken en routes. 

Eenn ander kenmerk van het sociaalruimtelijk netwerk van deze jongeren is de schaal 

waaropp het zich afspeelt. Als geen andere groep, verplaatst die van de planners zich over 

grote(re)) afstanden. Dit komt het duidelijkst naar voren in verband met wedstrijden in de 

regionalee of landelijke competitie. De jongeren zijn over het algemeen weinig in de eigen 

buurtt te vinden. Deze is van geringe betekenis voor hun vrijetijdsbesteding. In vergelijking 

mett uit-en-thuizers hebben ze minder tijd voor spontane activiteiten. 

EstherEsther  zit op de Havo, woont in een tweeondereenkapwoning in De Wijert-Zuid. Haar ouders zijn allebei hoogopgeleid en 
hebbenhebben beiden een volledige baan. Esther is de jongste van vier kinderen die niet alien meer thuis wonen. In haar 
naschoolsenaschoolse tijd houdt ze zich vooral bezig met hockey en paardrijden. Ze hockeyt op hoog niveau. Dit betekent dat ze drie 
aa vier keer in de week traint en in het weekend een wedstrijd heeft. Deze wedstrijden vinden verspreid door het hele land 
plaats.plaats. In het weekend heeft ze ook nog paardrijles. Omdat de familie eigen pony's heeft, is ze door de week, wanneer ze 
nietniet hockeyt, bij haar pony te vinden. Naar de hockeytraining en de pony, beide gesitueerd in een sportpark aan de rand 
vanvan stad, gaat ze met de fiets. Meestal is ze tegen halfacht weer thuis. Vanwege Esther haar volle agenda en de eveneens 
vollevolle agenda's van de overige gezinsleden, is etenstijd flexibel en niet altijd een gezamenlijke familie-activiteit Na het eten 
maaktmaakt ze huiswerk en kijkt ze ze televisie of leest een boek. Op vrijdag en zaterdagavond zit ze vaak thuis voor de televisie of 
doetdoet ze met haar ouders een spelletje. Af en toe speelt ze piano. Pianoles heeft ze onlangs door de drukte in verband met 
schoolschool en clubs moeten laten schieten. 

5.44 Sociaalruimtelijke netwerken geduid naar gender, sociaal-
economischee status en woonmilieu 
Dee geschetste profielen zijn verbonden met sociale identiteiten zoals gender, sociaal-

economischee klasse en woonmilieu. De beschermden zijn daarvan een helder voorbeeld. 

Di tt zijn uitsluitend hoogopgeleide meiden. Tevens zijn de geschetste profielen doorspekt 

mett gender-, klasse -en ruimtelijke verschillen. In deze paragraaf zal een aantal in het oog 

springendee gender- en klassenverschillen c.q. overeenkomsten en verschillen c.q. 

overeenkomstenn gerelateerd aan het woonmilieu van de jongeren geduid worden. 

157 7 



SOCIAALRUIMTELIJKEE NETWERKEN 

5.4.11 Profiele n en gende r 
Dee profielen van de sociaalruimtelijke netwerken zijn genderspecifïek. In het geval van de 

beschermdenn en de spelers is dit het duidelijkst. Waar de eerste groep uitsluitend uit 

meidenn bestaat, behoren tot de tweede groep alleen jongens. 

Hett soort activiteiten, dat meiden en jongens ondernemen, verschilt van elkaar (zie 

tabell  5.5). Over het algemeen genomen zijn het de jongens, die meer sporten, computeren 

enn spelletjes doen, en meiden, die vaker aangeven te winkelen, te kletsen en culturele 

activiteitenn als muziek maken, lezen en tekenen te beoefenen. Er zijn talloze onderzoeken 

diee handelen over deze verschillen en die de hier gevonden resultaten bevestigen (Lieberg, 

1997;; Zeijl, 2000; Wittebrood & Keuzenkamp, 2000). 

Hiermeee samenhangend, treden er ook algemene verschillen op in het ruimtegebruik. 

Ui tt de resultaten blijk t dat jongens veel vaker op straat te vinden zijn dan meisjes; (dit is 

hett beeld dat uit de enquête en interviews naar voren komt.) Uit de interviews blijk t dat 

respectievelijkk 68 procent van de jongens en 31 procent van de meiden de straat vaker dan 

tweee keer per week voor langere tijd gebruikt als plaats van samenkomst. De 

enquêteresultatenn ondersteunen dit beeld. Terwijl een kleine veertig procent van de 

jongenss aangeeft de straat te gebruiken als ontmoetingsplek, geeft slechts een kwart van de 

meisjess dit aan (zie bijlage V). 

Dee relatie tussen het gebruik van openbare gebieden zoals straten, veldjes en pleinen en 

sekse,, is sterker voor jongeren die naar het havo/vwo gaan. Hier gebruikt 87 procent van 

dee jongens de straat vaker dan twee keer per week en 27 procent van de meiden164. 

Hiermeee hangt gedeeltelijk samen dat het ook de jongens die meer tijd buitenshuis in de 

eigenn buurt besteden dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten (zie tabel 5.5). Waar ongeveer 

655 procent van de jongens een relatief hoog aandeel activiteiten in de eigen buurt heeft, 

geldtt dit voor een kleine 40 procent van de meiden165. Meiden laten juist een hogere 

oriëntatiee op activiteiten buiten hun eigen woonplaats zien. 

Dee enquêteresultaten bevestigen dit beeld. Gevraagd naar plekken in de buurt waar 

menn vaker dan 1 keer per week komt, geeft 67 procent van de jongens aan dat deze er zijn, 

tegenoverr 53 procent van de meiden166. Het zijn, hoewel niet significant, minder vaak de 

straat,, het plein, het parkje, waar meiden wekelijks komen, en het is vaker de jeugdsoos. 

Dezee afwezigheid van hoogopgeleide meiden op straat en in de eigen buurt heeft zijn 

weerslagg op het gedrag van de spelers, een subgroep binnen het profiel van de pleiners. 

Hett aantal cellen met een verwachte celwaarde kleiner dan vijf is te groot. Phi=-.497. Significantie 
(sign.)=.015. . 

Off  het nu gaat om alleen de activiteiten die buitenshuis in de eigen buurt plaatsvinden of buitenshuis en 
binnenshuis,, het beeld blijf t hetzelfde. 
I 66N=441.. (N missing=4). Phi=.146. Sign. = .002. 
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Ookk wordt de straat op verschillende manieren gebruikt door jongens en meiden. De 
activiteitenn die men onderneemt en dus de straatomgevingen die bezocht worden zijn aan 
genderr gerelateerd. Meiden winkelen, waar jongens voetballen. Jongens gaan eerder de 
buurtt in om daar vrienden te ontmoeten, een balletje te trappen of kattenkwaad uit te 
halen.. Meiden vertrekken samen met een vriendin vanuit huis om iets doelgerichts te 
ondernemenn op straat. Zo gaan ze bijvoorbeeld een wandeling maken door het park, 
winkelss kijken in het centrum, of een stuk skaten. Opnieuw wijzen de enquêteresultaten in 
dezelfdee richting. Gevraagd naar de plek waar men vrienden ontmoet, blijk t bijvoorbeeld 
datt meiden aanzienlijk minder vaak de straat, een parkje, een speelplek noteerden dan 
jongenss (zie bijlage V). 

Meidenn zijn minder frequent op straat en gebruiken de straat op een andere manier. De 
keuzee voor activiteiten bepaalt tot op zekere hoogte verschillen in het ruimtegebruik. 
Culturelee activiteiten — vaak door meiden ondernomen — vergen minder ruimte dan 
sportievee activiteiten en kunnen dus binnenshuis plaatsvinden. Hetzelfde geldt echter voor 
computerenn en veel spelletjes, activiteiten die juist vaker door jongens worden 
ondernomen.. Een aantal activiteiten, zoals sporten en kletsen, brengen niet een 
noodzakelijkee fysieke locatie met zich mee; de keuze voor de locatie kan niet direct aan de 
activiteitt worden ontleend. Sportieve activiteiten kunnen zowel in de club als op 
straatondernomenn worden. Kletsen en hangen kunnen zowel op straat, in de disco als thuis 
plaatsvinden.. In hoeverre deze keuze doorslaggevend is voor het ruimtegebruik is echter de 
vraag.. Ideeën over passend ruimtegebruik voor meiden structureren de keuzes. De keuzes 
moetenn dan ook geplaatst worden binnen genderspecifieke discoursen over goede en 
veiligee naschoolse tijdsbesteding (zie bijv. hoofdstuk 10). 

Figuu rr  5.8 Verschillen tussen jongens en meiden in het halen en brengen met de auto in de 
avondurenn (N=489) 

Ua%% DNee% 
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60% % 80% % 100% % 

Chi-kwadraatt toets: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 
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Tabell  5.7 Verschillen tussen jongens en meiden in het halen en brengen met de auto in de 
avondurenn (N=489)170 

Ja a Nee e Totaal l 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 

Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 

N N 
22 2 
47 7 
69 9 
27 7 
82 2 

109 9 
10 0 
42 2 
52 2 

% % 
IS S 
27 7 
21 1 
18 8 
41 1 
31 1 
11 1 
35 5 
25 5 

N N 
129 9 
126 6 
255 5 
127 7 
117 7 
244 4 

78 8 
77 7 

155 5 

% % 
èS S 
73 3 
79 9 
83 3 
59 9 
69 9 
89 9 
65 5 
75 5 

N N 

151 1 
173 3 
324 4 
154 4 
199 9 
353 3 

88 8 
119 9 
207 7 

% % 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

'ss Avonds met de auto naar club**** 

'ss Avonds met de auto naar feestje***** 

'ss Avonds met de auto naar disco***** 

Chi-kwadraatt toets:: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p5.005>.001; *i p<.001. . 

Tabell  5.8 Aandeel activiteiten onder toezicht van volwassen, verschillen naar opleiding en sekse 
(N=51)i7i i 

Opleidingg ouder 
Basisniveau/lbo/mavo o 
Havo/vwo/mbo o 
Hbo/wo o 
Totaal l 

Opleidingg kind 
Vmbo o 
Havo/vwo o 
Totaal l 

Seksee kind 
Jongen n 
Meisje e 
Totaal l 

Aandeell toezicht laag 
N N 

9 9 
10 0 

7 7 
26 6 

17 7 
9 9 

26 6 

16 6 
10 0 
26 6 

% % 
56 6 
67 7 
35 5 
51 1 

65 5 
38 8 
52 2 

73 3 
35 5 
51 1 

Aandeell toezicht hoog 
Ni i 

7 7 
5 5 

13 3 
25 5 

9 9 
15 5 
24 4 

6 6 
19 9 
25 5 

% % 
44 4 
33 3 
65 5 
49 9 

35 5 
63 3 
48 8 

27 7 
66 6 
49 9 

N N 

16 6 
15 5 
20 0 
51 1 

26 6 
24 4 
50 0 

22 2 
29 9 
51 1 

Totaal l 

% % 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

100 0 
100 0 

100** * 

100 0 
100 0 

100*** * 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05<.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 

Afgezienn van de keuze voor een bepaalde activiteit en de (hieruit voortvloeiende) 

beperkingg van het sociaalruimtelijk netwerk, waar het buitenruimte betreft, is er bij de 

groepp beschermden op nog een andere manier sprake van genderspecifieke regulatie. 

Meidenn worden in de avonduren vaker begeleid door volwassenen dan jongens. Voor 

jongerenn die buiten de stad wonen, is het verschil in benadering tussen jongens en meiden 

ietss kleiner, maar nog steeds zichtbaar. Voor jongens en meiden die in de stad wonen zijn 

dee verschillen het meest uitgesproken (65 procent van het meidenaandeel verplaatsingen in 

dee avond wel beschermd relatief hoog; 14 procent van de jongens aandeel verplaatsingen in 

dee avond wel beschermd relatief hoog. Phi = .508. significantie — .005). 

Ookk zijn het meiden die zich 's avonds vaker van de ene naar de andere activiteit 

verplaatsenn samen met een leeftijdgenootje. De verplaatsingswijzen, genoteerd naar mate 

vann bescherming gemeten aan de hand van enerzijds de aanwezigheid van anderen en 

anderzijdss het gebruikte vervoermiddel voor de activiteiten die 's avonds plaatsvinden, 

staann in tabel 5.6 vermeld. Ook uit de enquête komen deze verschillen naar voren. Meiden 

gevenn aanzienlijk vaker aan dat ze de laatste keer dat ze naar bijvoorbeeld de club, de disco 

off  een feestje zijn geweest met de auto zijn vervoerd (zie tabel 5.7 en figuur 5.8). 

1700 Betreft jongeren die wel eens 's avonds naar vrijetijdsclub, feestje en/of disco gaan en aangeven de laatste 
keerr met de auto te zijn gegaan, 
11 x Aandeel toezicht relatieflaag is beneden mediaan. Aandeel toezicht relatief hoog is boven mediaan. 
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All  met al blijkt dat meiden meer activiteiten ondernemen in omgevingen waar toezicht 

vann volwassenen is (zie tabel 5.8). Tevens worden de verplaatsingen tussen deze 

omgevingenn gekenmerkt door de aanwezigheid van ouders of andere volwassenen. Deze 

genderspecificiteitt hangt samen met ideeën van ouders wat betreft de geschiktheid en 

veiligheidd van omgevingen voor jeugdigen, zoals in het volgende hoofdstuk uiteengezet zal 

worden. . 

5.4.22 Profiele n en sociaal-economisch e statu s 
Dee sociaalruimtelijke netwerken van de jeugd zijn behalve genderspecifiek ook 

klassenspecifiek.. Enerzijds blijk t dit uit de afwezigheid van de hogere sociaal-economische 

klassee bij de pleiners: de spelers en stappers. Anderzijds komt dit naar voren uit de 

afwezigheidd van de lagere sociaal-economische klasse in de netwerkprofielen: beschermden 

enn planners. 

Allereerstt verschilt het sociaalruimtelijk netwerk wat betreft het soort activiteiten, de 

oriëntatiee op de vriendengroep, plaatsen en mobiliteit (zie tabel 5.5 en bijlage III) . De 

hogeree klasse beoefent meer culturele activiteiten, zichtbaar bij de beschermden en 

plannerss . Hoewel dit uit de interviews niet duidelijk naar voren komt, blijk t uit de 

enquêtee ook dat het deze jongeren zijn die meer clublidmaatschappen hebben (zie 

hoofdstukk 7). Deze cijfers zijn in lij n met uitkomsten van ander onderzoek (zie bijv. 

Wittebroodd & Keuzenkamp, 2000; Zeijl, 2000). 

Dee lagere sociaal-economische klasse laat een ander beeld zien. Er wordt bijvoorbeeld 

meerr tijd besteed aan televisiekijken door jongeren met een lagere sociaal-economische 

status.. Er wordt vaker gesport door jongeren met een lagere sociaal-economische status . 

Di tt betreft voor een groot deel sportieve activiteiten in de openbare ruimte. Het zijn ook 

dee jongeren, lees jongens, gekenmerkt door een lagere sociaal-economische status die op 

wekelijksee basis meer tijd aan computeren besteden dan meiden, gekenmerkt door een 

lageree sociaal-economische status . Bovendien zijn het deze jongeren (lagere klasse) die in 

hunn vrijetijdsbesteding meer georiënteerd zijn op de grotere vriendengroep. Zij 

ondernemenn vaker dagelijkse activiteiten met leeftijdgenoten dan jongeren met een hogere 

sociaal-economischee status. Kortom, dit vormt een deel van het beeld dat is samengevat in 

hett profiel van pleiners: de spelers. 

Voorr het uitgaan ten slotte geldt dat in het geval van een wekelijkse activiteit het 

minderr vaak gaat om jongeren met een hogere sociaal-economische status . Het hiermee 

1722 Aangezien het de meiden zijn die oververtegenwoordigd zijn onder jongeren met een hogere sociaal-
economischee status is het interessant de variabele 'sekse' constant te houden en de relatie opnieuw te bekijken. 
Alhoewell  het om zeer kleine aantallen gaat, blijf t de relatie tussen sociaal-economische status en culturele 
activiteitenn duidelijk zichtbaar, 
17ïï Naast de gegevens in tabel 5.S is de relatie ook afgeleid uit een driedimensionale kruistabel waar de variabele 
'sekse'' constant gehouden is. De samenhang tussen opleiding kind en dagelijks sporten was goed zichtbaar 
zowell  bij jongens als bij meiden. Er kan echter niet gesproken worden van een significante samenhang en ook 
warenn er te veel cellen met een te kleine verwachte celwaarde. Bovendien lijk t er een verschil te zijn tussen 
jongenss van 14 jaar en jongens van 1S jaar. Jongens van 15 jaar — hoewel de aantallen te klein zijn om te 
generaliserenn — geven minder vaak aan dagelijks te sporten dan jongens van 14 jaar. 

44 77 procent van de jongens en 23 procent van de meiden geeft aan minimaal wekelijks te computeren, 
spelletjess te doen of kattenkwaad uit te halen. Phi=-.538. Sign. = .006. 
11 s Bovendien blijkt dat meer 15-jarigen dan 14-jarigen minimaal maandelijks uitgaan en zijn het uitsluitend 15-
jarigenn die wekelijks uitgaan. Van de 14-jarigen gaat 41 procent minimaal maandelijks uit. Van de 15-jarigen 
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verbondenn maandelijkse of wekelijks disco -of cafébezoek is inderdaad ook 

klassenspecifiekk . Het zijn vooral hoogopgeleiden, die uitgaan, bijvoorbeeld naar de 

bioscoop,, en feestjes bij mensen thuis hebben. Dit beeld wordt bevestigd in de enquête. 

Niett alleen ontmoeten jongeren met een lagere sociaal-economische achtergrond vaker 

vriendenn in de disco of het café, zoals in bijlage V vermeld staat, ze geven in de enquête 

ookk vaker aan naar de disco te gaan (zie hoofdstuk 9). Kortom, dit is het beeld dat de het 

profiell  van de stappers uitmaakt. 

Behalvee het soort activiteit, de personen en de plaatsen, laat ook de schaal waarop de 

activiteitenn plaatsvinden variatie zien. Zoals duidelijk naar voren komt bij de pleiners 

(spelerss en stappers), zijn dit jongeren die relatief veel in de eigen buurt vertoeven. De 

beschermdenn en de planners daarentegen juist niet. Over het algemeen is de tendens 

zichtbaarr dat, hoe hoger de sociaal-economische achtergrond is hoe meer activiteiten 

buitenn de eigen woonplaats plaatsvinden en hoe lager de sociaal-economische achtergrond, 

hoee meer men op de buurt gericht is (zie tabel 5.5) . De relatie is echter alleen zichtbaar 

inn de stedelijke woonmilieus inclusief de buitenwijk (zie par. 9.4.3). 

Watt betreft de activiteiten die in de eigen buurt plaatsvinden, blijk t uit de interviews 

datt het sociaalruimtelijk netwerk van 62 procent van de jongeren, die naar het vmbo gaan, 

eenn relatief hoge oriëntatie op de eigen buurt kent, tegenover 38 procent van de jongeren, 

diee een havo/vwo opleiding volgen178179180. Uit de enquête spreekt hetzelfde beeld. 

gaatt 71 procent minimaal maandelijks uit.. Sign.=.031. Phi=.302. Van de 14-jarigen gaat niemand minimaal 
wekelijkss uit. Van de 15-jarigen gaat 38 procent minimaal wekelijks uit. Sign.=.000. Phi=.491. Te veel cellen 
hebbenn echter een te lage verwachte celwaarde (<5). 
1766 Bovendien zijn het de 1 S-jarigen die maandelijks of wekelijks hier te vinden zijn en niet de 14-jarigen (niet 
significant).. Van de 14-jarigen geeft 4 procent aan maandelijks naar een bar of discotheek te gaan. Van de 
vijftienjarigenn geeft 38 procent aan maandelijks naar een bar of discotheek te gaan. Phi= ,425.Sign.=.002, Het 
aantall  cellen met een verwachte celfrequentie van minder dan vijf is te groot. Van de 14-jarigen geeft 0 procent 
aann wekelijks naar een bar of discotheek te gaan. Van de 15-jarigen geeft 29 procent aan wekelijks naar een bar 
off  discotheek te gaan. Phi=.423. Sign. = .003. Het aantal cellen met een verwachte celfrequentie van minder 
dann vijf is te groot. 
1777 Met het aandeel activiteiten op regionaal schaalniveau samenhangend, blijkt inderdaad dat jongeren met een 
hogeree sociaal-economische status — hoewel niet significant — relatief laag scoren op het aandeel activiteiten in 
dee eigen woonplaats. 
1788 Deze relatie — hoewel niet significant — is het duidelijkst te zien binnen de groep meiden. Van de meiden die 
naarr havo/vwo gaan geeft 27 procent aan relatief veel activiteiten in de eigen buurt te ondernemen. Van de 
meidenn die naar vmbo gaan onderneemt 54 procent relatief veel activiteiten in de eigen buurt (exclusief eigen 
huis).. Voor de jongens zijn de cijfers respectievelijk 56 en 69 procent. De opleiding van de ouder laat ongeveer 
hetzelfdee beeld zien, maar de verwachte celwaarde is te klein om hier uitspraken over te doen. 
1799 Bovendien lijken van de 15-jarigen meer jongeren een relatief groot deel van hun totale activiteiten in de 
eigenn buurt te hebben dan van de 14-jarigen. Aandeel activiteiten in eigen buurt exclusief eigen huis in het 
geheell  van activiteiten van een persoon is relatief hoog: 14-jarigen 41 procent; 15-jarigen 58 procent. Niet 
significant.. Het verschil in buurtgerichtheid wat betreft activiteiten tussen 15 -en 14-jarigen valt weg waar het 
jongerenn betreft van wie ouders een laag opleidingsniveau hebben. Dit heeft waarschijnlijk met de verdeling van 
jongerenn over de verschillende onderzoeksgebieden te maken. Deze jongeren wonen relatief vaak op het 
plattelandd en relatief weinig in Leek. Jongeren die op het platteland wonen ondernemen al snel activiteiten 
buitenn hun eigen woonplaats /eigen buurt. 
1800 Wordt het huis wederom in de analyse opgenomen dan blijkt overigens dat van de 14-jarigen een grote 
groepp relatief veel activiteiten in het eigen huis en de buurt ontplooit. Van de 14-jarigen heeft 63 procent een 
relatieff  groot aandeel activiteiten in de eigen buurt inclusief het eigen huis. Van de 15-jarigen heeft 38 procent 
eenn relatief groot aandeel activiteiten in de eigen buurt inclusief eigen huis. Phi=-.254. Sign. .069. Dit is niet 
verwonderlijkk gezien het feit dat het ook de 14-jarigen zijn, die relatief vaak dagelijks activiteiten thuis 
ontplooien. . 
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Gevraagdd naar het feit of er plekken in de buurt zijn waar men vaker dan 1 keer per week 

komt,, antwoorden, naarmate het opleidingsniveau van de jongeren toeneemt, minder 

jongerenn bevestigend. Waar 66 procent van de vmbo jongeren aangeeft dat die plekken er 

zijn,, geeft S3 procent van de vwo jongeren dat aan1 '. De vrijetijdsclub — lees voetbalclub -

enn de school zijn zeker voor deze jongeren belangrijke omgevingen in die zin dat ze hen 

noodzakenn zich nu en dan buiten de eigen woonplaats te begeven. Op deze wijze treden 

jongerenn buiten het lokale buurtdiscours en doen ze nieuwe ervaringen op. 

Bijj  planners en vooral bij de beschermden zien we dat het sociaalruimtelijk netwerk van 

jongerenn een klassenspecifieke regulatie kent. Het aandeel activiteiten dat onder toezicht 

vann volwassenen plaatsvindt, verschilt naar sociaal-economische achtergrond. Jongeren, 

gekenmerktt door een hogere sociaal-economische status, ondernemen meer activiteiten 

onderr toezicht dan jongeren met een lagere sociaal-economische status (zie tabel 5.8). Ook 

lijkenn jongeren met een hogere sociaal-economische status vaker gebracht en gehaald te 

wordenn en/of zich met leeftijdgenoten te verplaatsen dan jongeren gekenmerkt door een 

lageree sociaal-economische status — hoewel het verband niet overal significant is (zie tabel 

5.6).. Bij nadere beschouwing is dit verband echter alleen zichtbaar in de stedelijke 

omgevingg en bij meiden182. De enquêteresultaten wijzen uit dat in het geval van een feestje 

opp school of bij mensen thuis 41 procent van de jongeren die een havo/vwo opleiding volgt 

enn 12 procent van de jongeren, die een vmbo-opleiding volgt, met de auto gebracht wordt 

(N=489). . 

Wee kunnen concluderen dat hoger opgeleiden meer activiteiten ondernemen in 

omgevingenn waar toezicht van volwassenen is. De verplaatsingen van de meiden uit de 

hogeree klassen tussen omgevingen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van ouders of 

anderee volwassenen. De buurtgerichtheid ten slotte is verbonden met klasse. Hoewel er bij 

henn minder georganiseerd en beschermd wordt, ervaren jongeren uit de lagere klassen een 

minderr gedifferentieerd ruimtelijk netwerk, dat gedomineerd wordt door lokale 

discoursen. . 

Inn de gezinnen van de planners, beschermden en een deel van de uit-en-thuizers zijn de 

financiëlee mogelijkheden voor een clublidmaatschap, een vakantie, enzovoorts groter. 

Bovendienn geldt voor de stedelijke omgeving dat er binnenshuis meer ruimte is voor 

individuelee gezinsleden om zelfstandig activiteiten te ontplooien. Op welke wijze deze 

klassenspecificiteitt samenhangt met ideeën van ouders wat betreft de geschiktheid en 

veiligheidd van omgevingen voor jeugdigen, zal in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan 

dee orde komen. 

,8 lPhi=.124.. Sign.=.079. 
1822 Het zijn de meiden die een hogere opleiding volgen die dit patroon laten zien en niet de jongens. 
Havo/vwo-jongenss wel bescherming relatief hoog: 13 procent. Vmbo-jongens wel beschermingg relatief hoog: 
311 procent. . Phi=-.208. Sign.=.340. Havo/vwo-meiden wel bescherming relatief hoog: 80 procent. Vmbo-
meidenn wel bescherming relatief hoog 62 procent. Phi=.204. Sign.=. 281. Voor beide relaties geldt dat te veel 
cellenn een verwachte celwaarde kleiner dan vijf hebben. Al met al lijk t het erop dat, als de sociaal-economische 
statuss al een rol speelt, deze sterk beïnvloed wordt door gender. Er zijn namehjk in het onderzoek ook meer 
meidenn die een havo/vwo-opleiding volgen en in de stad wonen dan vergelijkbare jongens. 
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5.4.33 Profiele n en woonmllle u 
Behalvee bij gender- en klassenverschillen wordt er stilgestaan bij verschillen die 

samenhangenn met het woonmilieu. Het feit dat de spelers (pleiners) overwegend jongeren 

uitt de Oosterparkwijk zijn en dat er weinig jongeren uit Leek bijhoren, duidt op een eerste 

belangrijkk verschil naar woonmilieu. De jongeren uit Leek, maar voornamelijk de jongeren 

diee in de kleine dorpen wonen, zijn minder vaak in de eigen buurt te vinden dan hun 

leeftijdgenotenn die in meer stedelijke omgevingen wonen. Jongeren woonachtig op het 

plattelandd geven bijvoorbeeld minder vaak aan vrienden te ontmoeten op de eigen kamer, 

maarr vaker in de jeugdsoos, vrijetijdsclub of discotheek (zie bijlage V). Over het algemeen 

genomenn vergt het tot stand brengen en het instandhouden van een sociaalruimtelijk 

netwerkk het overbruggen van grote afstanden en meer tijdruimtelijke organisatie. 

Datt het sociaalruimtelijk netwerk van met name jongeren op het platteland een 

bepaaldee mate van tijdruimtelijke organisatie kent en zich niet eenvoudig laat kenmerken 

doorr activiteiten met vrienden in de eigen buurt, is aan verschillende zaken af te lezen. Er 

kann gewezen worden op de schaal waarop de activiteiten plaatsvinden. Op het platteland 

enn in Leek heeft men een relatief hoog aandeel activiteiten op regionaal niveau. Het gaat 

omm jongeren woonachtig in een landelijke omgeving van wie zich relatief het grootste deel 

vann de activiteiten op regionaal schaalniveau afspelen. Zij zijn voor veel activiteiten 

aangewezenn op grotere plaatsen in de omgeving, zoals Leek, Roden en Marum, omdat de 

dorpenn zelf weinig voorzieningen hebben. 

Ookk jongeren uit Leek zijn relatief sterk georiënteerd op de regio vergeleken met 

jongerenn uit de wijken in de stad Groningen. Activiteiten zoals naar de film gaan, winkelen 

off  het volgen van vooropleidingen, vinden overwegend plaats in de stad Groningen. 

Uitgaann doet een aantal jongeren - bij gebrek aan 'juiste' discotheken en cafés in Leek zelf 

—— in omliggende dorpen als Roden, Marum en Zevenhuizen183. Dit 'shoppen' in de regio 

maaktt het sociaalruimtelijk netwerk, wat plaats betreft, divers. Plattelanders passen 

daaromm eerder in de profielen van de uit-en-thuizers en de stappers dan in het profiel van 

dee buurtgebonden spelers. 

Hett overbruggen van deze afstanden brengt tijdruimtelijke organisatie met zich mee. 

Reistijdenn beperken het tijdruimtebudget, wat zijn weerslag kent in de naschoolse 

tijdsbestedingg van jongeren. Deze organisatie is enerzijds zichtbaar in het aandeel 

georganiseerdee activiteiten en anderzijds in de 'begeleide mobiliteit'. Het aandeel 

activiteitenn met een georganiseerd karakter is onder plattelandsjongeren relatief groot. Dit 

maaktt dat jongeren van het platteland relatief hoog scoren op de 'organisatie'-dimensie uit 

dee vorige paragraaf. 

Doorr middel van de Kruskal-Wallis toets - een niet-parametrische variantie-analyse, waarbij alleen vereist is 
datt de afhankelijke variabele op ordinale schaal is gemeten — zijn voor de verschillende woonmilieus de 
gemiddeldee rangscores uitgerekend voor de variabelen: 'aandeel activiteiten in de woonplaats' en 'aandeel 
activiteitenn in de regio'. Bovendien is er een verband zichtbaar tussen leeftijd en het aandeel regionale 
activiteiten.. Relatief meer 15-jarigen dan 14-jarigen leggen een hoger percentage regionale activiteiten aan den 
dag.. Mann-Whitney U=228.0. Z - -1.860. P= .063. Mean Rank 14-jarigen 22.4+, N=27. Mean Rank 15-
jarigenn 30.00, N=24. Hetzelfde beeld komt uit het aandeel activiteiten in woonplaats (incl. buurt) naar voren. 
Mann-Whitneyy 11 = 232.0. Z=-1.74S. P=.081. Mean Rank 14-jarigen 29.41, N=27. Mean Rank 15-jarigen 
=22.17,, N=24. 

166 6 



SOCIAALRUIMTELIJKEE NETWERKEN 

Verderr geldt voor jongeren die buiten de stad wonen dat het aandeel verplaatsingen in 
dee avonduren samen met leeftijdgenoten op de fiets, met het openbaar vervoer of onder 
begeleidingg van volwassenen met de auto, relatief hoog is (zie figuur S.9). Dit maakt dat 
jongerenn uit plattelandsgebieden al snel lager scoren op de 'ongecontroleerd-openbare 
ruimte'-dimensie.. Voor acht van de tien geïnterviewde jongeren van het platteland geldt 
bijvoorbeeldd dat het aandeel verplaatsingen 's avonds onder begeleiding van volwassen 
relatieff  hoog is. Het zijn met name de meiden buiten de stad die een relatief groot aandeel 
vann hun avond verplaatsingen samen met leeftijdgenoten en/of onder begeleiding van 
volwassenenn afleggen184. Wat betreft de in de vorige paragraaf geconstateerde relatie tussen 
beschermdee mobiliteit en sociaal-economisch milieu kan geconcludeerd worden dat een 
hogerr milieu ongeacht de woonplaats van het gezin meer beschermde mobiliteit — 
verplaatsingenn 's avonds met de auto — betekent (zie ook bijlage VI) . 

Figuu rr  5.9 Verschillen tussen woonmilieus in het halen en brengen met de auto in de avonduren 
(N=489) ) 
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Uitt figuur 5.9 en bijlage VI blijk t dat ook de enquêteresultaten wijzen op verschillen 
tussenn jongeren uit verschillende woonmilieus in de mate waarin het tijdruimtelijk 
handelenn 's avonds beschermd is. Terwijl van alle jongeren die wel eens 's avonds naar een 
clubb gaan ruim eenvijfde deel de laatste keer is gebracht en gehaald, geldt dit bijvoorbeeld 
voorr eenderde van de jongeren die op het platteland wonen. 

ï44 'Bescherming beetje', waarde 'relatief hoog', 75 procent van de meiden buiten de stad, Phi=-.391, 
sign.. = .035; 'bescherming wel', waarde 'relatief hoog', 75 procent van de meiden buiten de stad, Phi=-.110, 
sign.. = .555, te veel cellen verwachte celwaarde kleiner dan vijf. 
188 Het verschil tussen jongeren in de stad en jongeren buiten de stad wat betreft het aandeel verplaatsingen 's 
avondss met de auto valt weg binnen de groep havo/vwo-leerlingen en de groep een hbo/wo-ouder. 
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Hett relatief grote aandeel georganiseerde activiteiten en begeleide mobiliteit van de 

jongerenn uit de dorpen in de netwerkprofielen van uit-en-thuizers, beschermden en 

plannerss wijst op de regulatie van de naschoolse tijdsbesteding. Een link met de rol van 

ouderss is duidelijk. Uit de gesprekken met kinderen blijk t dat veel activiteiten, als 

trainingen,, uitgaan, samenzijn met vrienden, op zijn minst enige betrokkenheid van ouders 

vragen. . 

Tenn derde is de betekenis van het woonmilieu voor de sociaalruimtelijke netwerken 

zichtbaarr in de 'collectieve' zelforganisatie. De jongeren in de dorpen en in de gemeente 

Leekk geven aan dat ze zelf met elkaar activiteiten organiseren. Dit blijk t ook uit het belang 

vann de jeugdsoos of jongerenontmoetingsplek als plaats om leeftijdgenoten te ontmoeten 

voorr jongeren buiten de stad. Respectievelijk 21, 14 en 6 procenten van de jongeren uit 

respectievelijkk de dorpen, het plattelandssuburbane woonmilieu en uit de stedelijke 

woonmilieuss inclusief de buitenwijk, noteert de jeugdsoos als plaats waar men vrienden 

ontmoett (N=489, zie bijlage V). Het geringe aantal voorzieningen in de (nabijheid) van de 

eigenn woonplaats dat aan de wensen van jongeren tegemoetkomt is hier debet aan. 

Dee garagesoos is een goed voorbeeld van een door jongeren (soms samen met ouders) 

georganiseerdee club en omgeving. In deze garages, schuurtjes of zolders, kunnen de 

jongerenn ongestoord (door volwassenen) bij elkaar komen. Drinken, kletsen, hangen, 

muziekk luisteren, films kijken en darten zijn voorbeelden van activiteiten die men daar met 

elkaarr onderneemt. De ruimtes worden door de jongeren zelf ingericht. Een oud bankstel, 

datt een van de ouders nog ergens had staan, zelfgemaakte discolampen, een oude televisie, 

gevenn de plek een eigen identiteit. Een belangrijk gegeven is de aanwezigheid van ruimte, 

ietss dat in de stad vaak ontbreekt. Het voorhanden zijn van ruimte maakt op deze manier 

nieuwee betekenissen van plaats mogelijk. Het ongestoord bij elkaar zijn, wil overigens niet 

zeggenn dat er geen regulatie plaatsvindt. Eindtijden en drank en -drugsverboden zijn vaak 

doorr de ouders ingesteld (zie hoofdstuk 6). 

Eenn ander punt, dat ik wil aanstippen, is minder direct af te lezen uit de geschetste 

profielen.. De keuze voor activiteiten blijk t gerelateerd aan de directe woonomgeving. Het 

meestt duidelijke voorbeeld is dat de nabijheid van winkels en andere voorzieningen zoals 

eenn bioscoop in het centrum van Groningen, het winkelen en een filmpje pakken als 

dagelijksee activiteiten bevordert. Het wonen in de stad Groningen heeft zo een positieve 

invloedd op het wekelijks winkelen van jongeren. 

Mett name in het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren die een vmbo-opleiding 

volgen,, is dit goed zichtbaar. Terwijl 44 procent van de jongeren vertelt minimaal 

wekelijkss te winkelen, geeft slechts 10 procent van de jongeren woonachtig buiten de stad 

aann wekelijks te winkelen186. 

Eenn ander interessant voorbeeld betreft het bioscoopbezoek. De bioscoop wordt meer 

bezochtt door jongeren met een hogere sociaal-economische status187. Jongeren met een 

Phi^^Sö.. Sign.=.070. Te veel cellen hebben een verwachte celwaarde kleiner dan vijf. 
1877 Dit blijkt zowel uit de analyse van de interviews als uit de enquêtegegevens. Wat dit laatste betreft geeft van 
dee vmbo-leerlingen uit respectievelijk de stad, plattelandssuburbane en rurale woonmilieus 25, 32, 38 procent 
aann zelden of nooit naar de bioscoop te gaan (Chi-kwadraat toets signif. .059.) Van de havo/vwo-leerlingen zijn 
dee cijfers: 12, 21, 20 procent. 
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hogeree sociaal-economische status die buiten de stad wonen gaan inderdaad in vergelijking 
mett jongeren met een lagere sociaal-economische status vaker wel naar de bioscoop. Voor 
jongerenn woonachtig in de stad geldt echter dat ze onafhankelijk van hun opleidingsniveau 
enn dat van de ouders vaker naar de bioscoop gaan, dan de jongeren uit de andere gebieden. 

Hett gaat echter niet alleen om de frequentie van de activiteit die ruimtelijke verschillen 
latenn zien, ook het gebruik van de ruimte is wezenlijk anders. Terwijl jongeren die in het 
centrumm wonen of in de aan het centrum grenzende Oosterparkwijk na school eventjes met 
eenn vriendje of vriendinnetje winkels gaan kijken, is het voor jongeren van buiten de stad 
eenn dagactiviteit en daarmee een uitje. 

Eenn dagje 'stadten' doet men als men niet in de stad woont veel minder vaak en ook 
bewustt op gezette tijden en dagen, samen met een groepje vrienden of met het gezin. 
Behalvee winkels kijken, wat vaak ook daadwerkelijk kleding kopen inhoudt (men komt hier 
immerss zelden en als men er komt dan is het tevens doelgericht), gaat men naar de 
bioscoopp — in het geval van de stappers naar een coffeeshop of naar een poolcentrum — en 
eenn hapje eten bij McDonalds of de pizzeria. Aan het eind van de zaterdagmiddag stapt men 
weerr op de bus naar huis. Winkelen gebeurt uitsluitend bij daglicht. 

Ditt betekent dat ze een beperkte en veelal gereguleerde stedelijke ervaring hebben. 
Gereguleerdd in tijdsbestek, in sociaal opzicht (vaak met familie) en in ruimtelijke zin. Het 
gebied,, dat in het sociaalruimtelijk netwerk ingesloten wordt, bestaat uit de Grote Markt, 
Herestraat,, het Zuiderdiep en de Oosterstraat. Jeugd uit de stad komt daarentegen op 
verschillendee momenten in het centrum. Zij slenteren zo nu en dan op koopavond langs de 
winkelss en komen voor het eerst eens in een kroeg als de Drie Gezusters, zoals de uit-en-
thuizerss laten zien. 

Eenn zijdelings gerelateerd punt is, dat het weldegelijk de stad Groningen is die van 
grotee betekenis is in het netwerk van met name stappers, uit-en-thuizers en beschermden 
vann buiten de stad. Hoewel ze ook wel eens gaan winkelen in plaatsen als Roden, Drachten 
off  Assen is Groningen 'de stad'. 

Kortomm de nabijheid van winkels en andere voorzieningen in de woonomgeving zoals 
bioscopenn kunnen de aard en vorm van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren 
veranderen.. Hetzelfde geldt voor kwaliteiten van meer landelijke omgevingen. Er zijn 
tallozee andere voorbeelden aan te wijzen, zoals de voorwaarde van ruimte om het huis voor 
hett houden van paarden of andere grote huisdieren. Ook de avontuurlijke activiteiten 
verschillenn enigszins van aard. Tractor en brommer rijden (voor het zestiende levensjaar) is 
eenn geliefde bezigheid van een aantal jongens op het platteland. 

Mett de kwaliteiten van landelijke omgevingen wordt niet uitsluitend op positieve 
aspectenn gedoeld. Veel jongeren ervaren een gemis aan voorzieningen voor jongere jeugd, 
mett name op het gebied van uitgaan. Bepaalde activiteiten zijn in de directe omgeving 
gewoonn niet mogelijk doordat de voorzieningen ontbreken. De suggestie van een meisje 
omm een tekortkoming van Leek op te heffen is het noemen waard. In navolging van de 
bibliobuss heeft zij in gedachten de 'biosbus' ontworpen. Een bioscoop in een autobus, die 
mett de nieuwste films door het landelijk gebied trekt. 

Dee conclusie is dat de directe leefomgeving op allerlei wijzen betekenis heeft voor het 
sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren. Opvallend is de mate van organisatie die vereist is 
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willenn jongeren de diversiteit in hun sociaalruimtelijk netwerk waarborgen. Dit betekent 
datt ouders al snel een of andere rol vervullen. Een duidelijke variant is het chauffeuren van 
dee kinderen. 

Alhoewell  enige organisatie geboden is, hebben jongeren uit de plattelandsdorpen en de 
gemeentee Leek een sociaalruimtelijk netwerk dat diversiteit toont. Men voetbalt in de 
buurt,, gaat naar de club in Leek, heeft vrienden in naburige dorpen, winkelt in Roden, 
Drachtenn of Groningen gaat uit in Marum of Zevenhuizen. Deze organisatie en diversiteit 
makenn dat de jongeren uit deze woonmilieus ook als de oriëntatie enigszins vergelijkbaar is 
niett passen binnen het profiel van de spelers. 

Bovendienn laat het sociaalruimtelijk netwerk zich niet eenvoudig vangen in 'oude stad-
landd concepten'. Afgezien van de mate van organisatie en daarmee verbonden regulatie, 
kann ook het soort activiteit en daarmee het ruimtegebruik verschillen naar woonomgeving. 
Ditt brengt voor jongeren verschillende ervaringen met plaatsen met zich mee inzake 
veiligheidd en avontuur. Denk aan het belang van het tijdstip en de manier van winkelen die 
dee stedelijke ervaring van de uit-en-thuizers, stappers, planners en beschermden uit de 
landelijkee contreien doet verschillen van die van de leeftijdsgenoten uit de stedelijk 
buurten. . 

5.55 Besluit 
Inn dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat sociaalruimtelijke netwerken van jongeren zich 
kenmerkenn door een grote mate van diversiteit. Het zijn zowel het gebruik en de betekenis 
vann plaatsen als de onderlinge relaties tussen plaatsen, die verschillen en overeenkomsten in 
dee sociaalruimtelijke netwerken van de jeugd zichtbaar maken. De verschillen en 
overeenkomstenn zijn samengevat in een vijftal profielen: de pleiners, de uit-en-thuizers, de 
beschermden,, de binnenjongeren en de planners. 

Tweee dimensies zijn van groot belang in deze profielen. Enerzijds is dit de ' organisatie'-
dimensie,, die verwijst naar de mate van georganiseerdheid van de naschoolse tijdsbesteding 
enn het belang van de club als ruimtelijke omgeving. Anderzijds is dit de 'ongecontroleerd-
openbaree ruimte'-dimensie, die het aandeel activiteiten aangeeft dat niet thuis, zonder 
toezichtt van volwassenen, op straat, in de disco en in de eigen buurt plaatsvindt. Deze 
dimensiee hangt sterk samen met bescherming van de mobiliteit en toezicht op de 
activiteitenn door volwassenen. 

Aann de hand van de profielen en het korte overzicht van de naschoolse tijdsbesteding 

vann deze groep veertien -en vijftienjarigen uit paragraaf 2 kan geconcludeerd worden dat 

jongerenn veel naschoolse tijd binnenshuis spenderen. Veel tijd gaat op aan huiswerk, 

televisiekijken,, kletsen en hangen en culturele activiteiten thuis (vgl. Lieberg, 1997; 

Torrance,, 1998; Wittebrood & Keuzenkamp, 2000; Zeijl, 2000). Bovendien blijk t 

bijvoorbeeldd uit de dagboekjes dat het huis niet alleen in de zin van gebruiksfrequentie 

belangrijkk is, maar ook als leuke plaats voor vrijetijdsbesteding wordt gezien. Toch wil ik 

niett spreken van een grote groep 'binnenjongeren'. Het is juist de beweging in en uit huis 

diee voor velen kenmerkend is, zoals dit zichtbaar is in de uit-en-thuizers. 

Verderr vormen jongeren, van wie de tijdsbesteding en het ruimtegebruik in hoge mate 

gecontroleerdd en georganiseerd zijn, geen grote groep. Het is niet zo dat de veertien -en 
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vijftienjarigenn massaal door hun ouders op de achterbank van de auto vervoerd worden van 

hett ene eiland naar het andere (vgl. Torrance, 1998; Zeijl, 2000). Toch, er van uitgaande 

datt de overgang naar een middelbare school langere (zelfstandig af te leggen) reisafstanden 

mett zich meebrengt en dus de zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren vergroot, is het 

opmerkelijkk dat er sociaalruimtelijke netwerken zichtbaar zijn die zich laten karakteriseren 

doorr een hoge mate van toezicht en organisatie. 

Hett zijn meiden gekenmerkt door een hogere sociaal-economische achtergrond die het 

profiell  van de beschermden bepalen. Ook in het profiel van de planners, zijn de lagere 

klassenn afwezig. Toch is in deze sociaalruimtelijke profielen altijd een bepaalde mate van 

zelfstandigee bewegingsvrijheid zichtbaar. Zelfstandigheid en uitwisselingen in het publieke 

domeinn zijn vooral gerelateerd aan 'tussentijd' en 'tussenruimten'. Dit is de tijd en ruimte 

tussenn de verschillende beschermde domeinen. 

Alss men inzoomt op de ruimtelijke schaalniveaus, die verenigd zijn in het 

sociaalruimtelijkk netwerk van jongeren, valt op dat de woonplaats voor veel activiteiten 

vann belang is. De vrije tijd van jongeren wordt voor een groot deel doorgemaakt in de 

eigenn woonplaats. Een kleine groep kent bewegingen buiten de woonplaats. Dit beeld is in 

hogee mate woonmilieu- en klassenspecifïek. 

Hett belang van de woonplaats wil geenszins zeggen dat de buurt een afwezig 

schaalniveauu is in de sociaalruimtelijke netwerken. Met name jongens uit de lagere klasse 

spenderenn veel tijd in de eigen buurt: de pleiners. Het is hier dat opnieuw de 

leeftijdsbetekeniss zichtbaar wordt. Juist voor jongeren die niet de beschikking hebben over 

geldd en een auto, die beide voor bewegingsvrijheid zorgen, is de buurt van groot belang. 

Dee focus op de betekenis van het woonmilieu, afzonderlijke plaatsen en ruimtelijke schaal 

maaktt zichtbaar dat het sociaalruimtelijk netwerk van bepaalde jongeren - zichtbaar in de 

profielenn 'planners', 'uit-en-thuizers' en 'beschermden' — niet beperkt blijf t tot de eigen 

buurtt en het stadscentrum. 

Eenn sociaalruimtelijk netwerk moet meer dan bijvoorbeeld in het werk van Lieberg 

(1997)) opgevat worden als een aaneenschakeling van verschillende omgevingen die zich 

niett laten voegen tot klassieke stad-land- en openbaar-privé-concepten. De moeilijkheid die 

jongerenn in landelijke gebieden ondervinden in het naar tevredenheid vormgeven van een 

sociaalruimtelijkk netwerk is opmerkelijk en wijst in de richting van een niet zo idyllische 

ruralee jeugd. 

Tenn slotte valt een aantal profielen samen met gender- en klassenidentiteiten. Hoewel 

onderzoekk in Groot-Brittannië wijst op overname van de straat door meiden (Matthews et 

al.,, 2000a), betoog ik dat meiden minder tijd doorbrengen in de openbare ruimte en zoals 

inn hoofdstuk 8 uitgebreid uiteengezet wordt, dat ze openbare ruimte op een andere wijze 

gebruikenn dan jongens. Ten eerste is hun sociaalruimtelijk netwerk meer beschermd. Ten 

tweedee is het gebruik daarvan door een groep meiden doelgerichter. 

Datt het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren gereguleerd wordt (door hun ouders), 

komtt (op dit moment) sterk tot uiting in het profiel van de beschermden. De suggestie is 

gewektt dat de leeftijdsbetekenissen en opvattingen over veiligheid op een dusdanige manier 

mett de dagelijkse sociaalruimtelijke netwerken van jongeren verweven zijn, dat ze hen 

beknellenn en hun zelfstandige bewegingsvrijheid in tijd en ruimte (kunnen) beperken. Om 
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dezee suggestie te toetsen moet er aandacht geschonken worden aan de totstandkoming van 
dee sociaalruimtelijke netwerken en het verhaal van ouders. 

Inn de volgende hoofdstukken staat de betekenis van verschillende alledaagse plaatsen — 
hett huis, de club, de straat en de disco — in de geschetste profielen voor zowel jongeren als 
hunn ouders centraal. De ruimtelijk dimensie in de totstandkoming van zeggenschap van 
jongerenn over hun naschoolse tijdsbesteding en de al dan niet territoriale 
regulatiestrategieënn van ouders zullen worden uitgediept. Een bijkomende vraag is die naar 
dee wijze waarop ouders — of liever gezegd de interactie tussen jongeren en hun ouders — 
hett tijdruimtelijk handelen van jongeren reguleren, respectievelijk reguleert188. De 
profielenn worden op deze manier gekoppeld aan de omstandigheden en ervaringen binnen 
dee context van het gezin, gelokaliseerd in specifieke sociaalruimtelijke omgevingen. 

Enn hierbij refereren aan ruimtelijk geconstrueerde leeftijdsbetekenissen en ideeën over onveiligheid. 
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