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Inleiding
In Amersfoort zetten politie en gemeente zich samen in om overmatig alcoholgebruik, en in het
bijzonder dronkenschap, bij jonge adolescenten te voorkomen. Een van de preventieve inspanningen
die verricht worden betreft: 'De Confrontatie'. Sinds 2013 wordt, in samenwerking met de gemeente,
door de politie geexperimenteerd met het gebruik van camerabeelden als feedback naar
minderjarigen die bekeurd zijn voor openbare dronkenschap.

De camerabeelden worden gemaakt door politieagenten of BOA's die uitgerust zijn met bodycamera's.
De camera's worden elke dienst op de borst gemonteerd en maken het mogelijk incidenten in beeld te
brengen. Het terugkijken van de beelden en het voegen van deze beelden bij het proces-verbaal dient
als welkome aanvulling. Daamaast maakt dit het werk van politieagenten veiliger en kan worden
teruggevallen op de beelden bij het opmaken van een strafrechtelijk dossier.

Naast de incidentafhandeling is ook het horecateam van de politie Amersfoort uitgerust met deze
bodycam. Binnen het horecateam zijn afspraken gemaakt om minderjarigen te filmen die zich dronken
in de openbare ruimte begeven. Indien er sprake is van dronkenschap, worden de minderjarigen
bekeurd en bellen agenten de ouders om hun kind op te halen. Kort na het delict wordt de jongere en
zijn of haar ouders uitgenodigd op het politiebureau. Gezamenlijk worden de gemaakte
camerabeelden teruggekeken en worden deze met betrokken partijen besproken. Deze werkwijze
wordt 'De Confrontatie' genoemd. Het doel van dit gesprek is om jongeren bewust te maken van de
risico's van het vertoonde gedrag, herhaling van overmatig drankgebruik te voorkomen en te
voorkomen dat minderjarigen slachtoffer of dader worden van beroving, mishandeling of
zedendelicten.

De mogelijkheid wordt onderzocht om het gebruik van de Confrontatie uit te breiden bij andere
incidenten waar minderjarigen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld jeugdoverlast. Ook is de samenwerking
met bureau Halt gezocht om de effectiviteit van de alcoholstraf van Halt te vergroten door middel van
de Confrontatie.
Uit onderzoek van het Trimbos is gebleken dat de Confrontatie een interessant interventie is, die
gezien zijn potentie, geschikt is voor bredere implementatie (Trimbos, 2016).

In dit document wordt het werkproces van de Confrontatie beschreven. Het dient als interne
handleiding voor politiebasisteams die gebruik willen maken van deze interventie.
Het document betreft een groeidocument waarbij uit diverse evaluaties zal blijken waar en of de
Confrontatie nog aangepast of verbeterd kan worden. Het monitoren van dit proces zal worden
gedaan door het basisteam Amersfoort.
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Aanleiding
Nederlandse jongeren beginnen op steeds latere leeftijd met het drinken van alcohol, zo blijkt uit
onderzoek. Als ze eenmaal drinken, dan drinken ze echter onverminderd veel. Tussen 2011 en 2015
is het aantal vijftien- en zestienjarige scholieren dat ooit wel eens alcohol heeft gedronken afgenomen
van 84 naar 73 procent. Van de jongeren die ooit wel eens alcohol hebben gedronken, heeft in 2015
72 procent de afgelopen maand een of meerdere keren 5 glazen of meer gedronken tijdens een
gelegenheid (binge drinken). Gelet op het aantal jongeren in 2011 (75%) is het aantal 'binge drinkers'
onverminderd hoog (Trimbos-instituut, 2016).
Deze trend is ook terug te zien in de gemeente Amersfoort. In de gezondheidsmonitor 2015 is te zien
dat het aantal drinkers onder tweede- en vierdeklassers van het middelbaar onderwijs is afgenomen
tussen 2011 en 2015. Onder de jongeren die recent alcohol hebben gedronken, is het aantal binge-
drinkers echter niet significant afgenomen van 66% naar 59% (GGD regio Utrecht, 2016).

Er zijn de laatste jaren steeds meer aanwijzingen gekomen dat (zwaar) alcoholgebruik op jonge
leeftijd negatieve gevolgen kan hebben, waaronder een grote kans op verslaving (De Looze e.a.,
2014). Daarvoor geldt, hoe hoger de consumptie van alcohol, hoe groter het risico op schade.
Hoe meer alcohol per keer wordt gedronken, des te emstiger de schade (Anderson & Baumberg,
2006). Het drinken van grote hoeveelheden alcoholhoudende drank kan bijvoorbeeld leiden tot
gezondheidsproblemen zoals alcoholintoxicaties, schade aan de hersenen en aan de lever.

Daarnaast is dronkenschap gerelateerd aan riskant gedrag zoals het plegen van vernielingen of
geweld, rijden onder invloed en ongewenste seksuele ervaringen (Babor e.a., 2010). Dit alles leidt tot
een grote inzet van politie, gemeente en zorg.

De politie, gemeente en zorg zien de afgelopen jaren een toename van het overmatig alcoholgebruik
bij jongeren onder de 18 jaar. Dit betreft een zorgwekkende ontwikkeling die voornamelijk wordt
waargenomen in de weekenden dat jongeren zich in de horecagelegenheden begeven. Sinds het
invoeren van nieuwe wetgeving in 2015 is ook een veranderingen waameembaar in het alcohol
gebruik van jongeren. Zo drinken meer jongeren thuis in omdat er in de kroegen geen alcohol meer
geschonken wordt aan jongeren onder de 18 jaar. Deze verandering brengt teweeg dat jongeren vaak
onder invloed al uitgaan en op weg naar de horeca al diverse strafbare feiten plegen zoals
vernielingen, baldadigheid of het plegen van een geweldsmisdrijf.

Betrokkenheid ouders
Er is daarnaast onderzoek geweest naar de betrokkenheid van ouders bij het alcoholgebruik van de
eigen kinderen. Tot en met 2013 hadden de meeste kinderen toestemming van de ouders om alcohol
te gebruiken (62%). Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen veel minder jongeren nog
stemming van de ouders voor het nuttigen van alcohol (22%). Ook is jongeren gevraagd in hoeverre
hun ouders op de hoogte waren van hun drankgebruik. Het percentage jongeren dat aangeeft dat hun
ouders veronderstellen dat ze minder drinken dan werken, is toegenomen van 42 in 2014 naar 45% in
2015. Ook blijkt dat veel jongeren aangeven dat zij steeds minder aan hun ouders laten weten
hoeveel zij eigenlijk drinken. Ouders worden door jongeren gewoon slecht op de hoogte gebracht van
het percentage alcohol dat zij drinken en daar kan nog zeker een stukje extra bewustzijn in worden
gerealiseerd (Universiteit Twente, 2015)

Het blijkt dan ook dat er kansen mogelijkheden liggen bij het vergroten van de betrokkenheid van
ouders in het proces. Juist deze betrokkenheid kan worden vergroot door het implementeren van de
Confrontatie en deze toe te voegen aan het huidige horecabeleid van politie basisteams. Het streven
naar een landelijke implementatie is daarom ook een van de doelen van de projectgroep.
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LMethodische beschrijving 'de Confrontatie'
In dit hoofdstuk wordt de Confrontatie nader uitgewerkt. Er zal eerst een algemene beschrijving van de
werkwijze worden gegeven waarna een gedetailleerde beschrijving van het werkproces volgt. Het
betreft een abstracte omschrijving waar, gezien lokale behoefte, nog nadere invulling aan gegeven
kan worden. Dit concept is opgesteld aan de hand van de werkwijze van de politie Amersfoort waarbij
ook rekening is gehouden met de werkprocessen die daar al lopen.

1.1. Algemene werkwijze
Tijdens de horecadienst op vrijdag en zaterdag zijn er in de binnenstad van Amersfoort een of twee
koppels zogenaamde 'bikers'1 (speciaal getrainde politieagenten op een mountainbike die onderdeel
uitmaken van het horecateam) actief in het uitgaanscentrum.
Zij zijn uitgerust met een bodycam en gebruiken deze camera's onder andere wanneer zij
minderjarigen of jongvolwassen aantreffen die dronken (of onder invloed van andere stoffen) zijn.
De agenten stellen ter plaatse de identiteit van de betrokkene vast en leggen de jongere een strafbaar
feit (openbare dronkenschap) ten laste. Als er sprake is van een minderjarige overtreder neemt de
politie contact op met de ouders met het verzoek om hun kind ter plaatse op te komen halen. Hierdoor
zien de ouders in welke situatie en hoedanigheid hun kind is aangetroffen en nemen zij ook direct de
zorg voor hun kind over.
Binnen een paar dagen na het incident wordt de minderjarige en zijn of haar ouders uitgenodigd voor
een gesprek op het politiebureau. In dit gesprek worden de aanwezigen aan de hand van de
camerabeelden van de agenten geconfronteerd met het gedrag van de minderjarige. Dit gesprek vindt
plaats op vrijwillige basis.
Daarnaast vindt naar aanleiding van dit beeldmateriaal een gesprek plaats, waarna het beeldmateriaal
wordt gewist.
Bij de uitnodiging voor het gesprek wordt de keuze voor Halt ( speciale alcoholstraf) of een bekeuring
besproken. Indien er voor Halt wordt gekozen sluit een medewerker van Bureau Halt aan bij het
gesprek.
Na het gesprek wordt een terugkoppeling gegeven aan de agent die de beelden heeft gemaakt en
tevens wordt de wijkagent van betrokken jongere in kennis gesteld,

Doel
Het doel van dit gesprek is om de jongere bewust te maken van de risico's van het vertoonde gedrag,
herhaling van overmatig drankgebruik te voorkomen en te voorkomen dat minderjarigen slachtoffer of
dader worden van beroving, mishandeling of ongewenste sexuele ervaringen.
Tevens is het van belang om ouders te betrekken bij dit gesprek, ook hen voor te lichten en eventuele
knelpunten te bespreken of hen te verwijzen naar hulpinstanties.

1 Naast de bikers zijn de andere agenten ook uitgerust met een camera (body-cam). Sinds april 2016 maken medewerkers van
toezicht en handhaving (gemeente Amersfoort) ook camerabeelden, die worden overgedragen aan de politie voor het houden
van een confrontatiegesprek met jongere en ouders. In dit document wordt gefocust op de bikers van de politie.
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Om een inzicht te bieden in de werkwijze is een schematisch overzicht opgesteld:

FaseO
Voorbereiden op

horecadienst

Fase 5
Uitnodigen voor

confrontatiegesprek

Fase 6
Beelden bekijken en

bespreken

Fase 1
Signaleren op straat

Fase 4
Overdragen aan

jeugdagent/wijkagent

Fase 7
11 , ugl oppa en aai

bikeragent en
wijkagent
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Fase 2

Camera aanzetten bij
dronkenschap
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Fase 3
Verbaliseren
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1.2 Betrokken partijen

Hieronder staat beschreven welke partijen er betrokken zijn bij het gesprek en welke rol zij spelen in de
werkwijze.

Politie
Lid horecateam (biker) Filmt en verbaliseert de aangetroffen minderjarige vanwege

openbare dronkenschap. Tevens worden de ouders gebeld met het
verzoek de kinderen op te halen. Op het bureau wordt voor de
afhandeling gezorgd: melding BVH en mail naar jeugdagent om
minderjarige aan te melden. Zij leggen ook de voorwaarden voor
Halt of het uitschrijven een bekeuring uit. De keuze wordt
vastgelegd in het systeem.

Jeugdagent Nodigt de jongere en de ouders uit op het politiebureau en voert
een gesprek met hen aan de hand van de camerabeelden.
Eventueel sluit hierbij de Halt medewerker aan.

Wijkagent De wijkagent van de wijk waarin de jongere woont, krijgt een
terugkoppeling van het gesprek met de jeugdagent. De wijkagent
voegt de informatie toe aan zijn of haar dossier en gebruik het,
indien nodig, voor toekomstige contact momenten. Naar aanleiding
van het gesprek met de jeugdagent kan gekozen worden voor het
opmaken van een zorgmelding.

Halt
Halt medewerker Indien de jongere, en zijn ouders, kiezen voor een Halt afdoening

kan een medewerker van Halt betrokken worden bij het gesprek.
De Haltmedewerker voert de alcoholstraf uit met de jongere.

1.3. Uitgewerkte werkwijze

Fase 0: Voorbereiden op horecadienst
Aan het begin van iedere horecadienst wordt er op het politiebureau een briefing gehouden met het
horecateam. Tijdens deze briefing wordt onder andere de werkwijze met de bodycam toegelicht,
waarbij specifiek de aandacht aan het filmen van minderjarige wordt gegeven. De agenten worden
eraan herinnerd om de telefoonnummers van de ouders te noteren, de gemaakte beelden op te slaan
en een mutatie door te sturen naar de jeugdagent.

Fase 1: Signaleren op straat
Tijdens de horecadiensten op straat zijn bikers preventief aanwezig en reageren ze op meldingen van
de horecatelefoon of meldingen van de meldkamer. Indien ze geen meldingen hebben proberen ze
gericht toezicht te houden op locaties waar vaak jongeren worden aangetroffen die overmatig alcohol
hebben gebruikt.

Om minderjarigen onder invloed te signaleren, letten de bikers op uiterlijke kenmerken van
dronkenschap. Deze uiterlijke kenmerken kennen de biker vanuit hun werkervaring als agent. De
uiterlijke kenmerken waar bikers op letten zijn bijvoorbeeld: onvast ter been (zwalken), bloed
doorlopen ogen, praten met dubbele tong, ruiken naar alcohol, onwel voelen of overgeven. Aangezien
het waamemen van een kenmerk niet automatisch betekent dat iemand dronken is, baseren de bikers
hun oordeel op minimaal 3 uiterlijke kenmerken.
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Voor het inschatten van de leeftijd van jongeren letten de bikers op gedrag en uiterlijk. Een grove
schatting van de leeftijd is voldoende, aangezien de bikers oom legitimatie vragen als er sprake is van
openbare dronkenschap. Op die manier wordt vastgelegd of een jongere minderjarig is en daarmee in
aanmerking komt voor de Confrontatie.

Fase 2: Camera aanzetten bij dronkenschap
Bikers zetten de camera aan op het moment dat er een melding binnenkomt of er tijdens de
surveillance een aanleiding is om aan te nemen dat een jongere dronken is2. Bij meldingen van
openbare dronkenschap via de horecatelefoon of de portofoon zetten bikers onderweg naar het
incident de camera aan om vroegtijdig de situatie in beeld te krijgen.

In de periode dat de camera aanstaat, zijn de bikers alert op de volgende zaken:
• De technische toepassing van de camera, met als doel kwalitatief goede beelden vast te

leggen voor de Confrontatie. De biker die het gesprek voert met de jongere let er op dat de
lichaamstaal van de jongere goed in beeld is en de spraak goed te horen is. De andere biker
maakt met de camera een totaalplaatje en observeert tegelijkertijd de directe fysieke
omgeving en het gedrag van de omstanders.

• Eigen gedrag. De bikers zijn zich bewust van het eigen gedrag en verbale communicatie
tijdens het filmen. Men wil professioneel optreden, zodat er tijdens de Confrontatie geen
discussie ontstaat over het gedrag van de politiebiker. De Confrontatie moet immers over het
gedrag van de jongere gaan.

De bikers zetten de camera uit op het moment dat zij denken genoeg beeldmateriaal te hebben voor
de Confrontatie. Het verschilt per keer hoe lang dat is, maar het gaat minimaal om meerdere minuten
beeldmateriaal waarin het dronken gedrag goed zichtbaar en hoorbaar is.

Fase 3: Verbaliseren
Op het moment dat de bikers aan de hand van uiterlijke kenmerken hebben vastgesteld dat een
jongeren dronken is, gaan ze over tot het verbaliseren voor openbare dronkenschap3. Omdat de
jongere minderjarig is, worden de ouders opgebeld met het verzoek om de jongere op te halen. De
bikers informeren vervolgens de ouders over wat er is gebeurd en de mogelijkheid dat er tussen een
boete en een HALT-afdoening te kiezen is. Daarnaast vertellen ze dat er beelden zijn gemaakt van
hun kind en dat ze mogelijk op korte termijn uitgenodigd worden om deze beelden op het politiebureau
terug te kijken. De bikers noteren tenslotte de telefoonnummers van de jongeren en de ouders, zodat
de jeugdagent hen kan benaderen voor de Confrontatie.

Fase 4: Overdragen aan jeugdagent
Aan het einde van de dienst maakt de biker een mutatie aan in BVH. In deze mutatie worden alle
jongeren opgenomen die de betreffende avond voor openbare dronkenschap zijn geverbaliseerd. Bij
elke jongere volgt een korte beschrijving van de aanleiding van de verbalisering, de omstandigheden
waarin de jongere wordt aangetroffen, hoe de agenten hebben opgetreden en op welke gronden, hoe
de jongere en de ouders reageerden en wat er met de ouders is afgesproken. Als er beelden gemaakt
zijn, worden deze genummerd opgeslagen in BVH en wordt het nummer toegevoegd aan de mutatie.
De jeugdagent die de confrontatiegesprekken voert, krijgt vanuit het BVH gegenereerde notificatie per
e-mail dat er een nieuwe horecamutatie beschikbaar is.

2 Als het later niet relevant blijkt te zijn voor de Confrontatie (niet dronken en/of minderjarig), wordt op de opname op een later
moment direct verwjderd uit de Cloud waarin de beelden staan opgeslagen.
3 Minderjarige jongeren kunnen, met toestemming van de ouders, ervoor kiezen om in plaats van een bekeuring een HALT-
afdoening te volgen.
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Fase 5: Uitnodigen voor confrontatiegesprek
Het besluit om een jongere en de ouders uit te nodigen voor een gesprek op het politiebureau ligt in
handen van de jeugdagent. Op basis van de mutatie en het beschikbare beeldmateriaal neemt de
jeugdagent een besluit. Belangrijke voorwaarden om te uit te nodigen zijn:

• Het gaat om een minderjarige
• De minderjarige is geverbaliseerd voor openbare dronkenschap
• De duur van het filmpje en de kwaliteit van het beeld en geluid is voldoende (uit de film moet

duidelijk naar voren komen dat de jongere dronken was)

Daadkrachtig optreden van agenten (bv sterke verbale uitlatingen aan het adres van de jongeren of
het hardhandig tot de orde roepen) op de camerabeelden is geen reden voor de jeugdagent om de
jongere en de ouders niet uit te nodigen. Het gedrag van de agent wordt bespreekbaar gemaakt in het
gesprek. Bij voorkeur laat de jeugdagent die het gesprek leidt, de betrokken agent aanwezig zijn om
zijn/haar gedrag te verklaren.

Als de jeugdagent heeft besloten om een jongere en de ouders uit te nodigen voor een gesprek, legt
de jeugdagent binnen een of twee dagen na het incident telefonisch contact met de ouders en de
jongere. Aan de telefoon informeert de jeugdagent hen nogmaals over het incident, dat er beelden zijn
gemaakt door de politie en dat het goed is om de beelden terug te kijken. De jeugdagent benoemt
hierbij dat het gesprek vrijwillig is. Er kan ook gekozen voor een HALT-afdoening waarbij het
confrontatiegesprek onderdeel kan zijn van de HALT-afdoening. Verder legt de jeugdagent uit dat de
beelden alleen bedoeld zijn voor dit gesprek en na afloop van het gesprek worden gewist. Het gesprek
vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen een week na de verbaiisering.

Fase 6: Confrontatiegesprek: beelden terugkijken en bespreken
De politie heeft bewust de keuze gemaakt niet de bikers, maar de jeugdagent de gesprekken te laten voeren.
Deze keuze vergroot de objectiviteit in de beoordeling van de beelden, het interne reflectief vermogen en versnelt
het proces, omdat de bikers na de horecadienst vaak een aantal dagen vrij zijn4. De werkwijze van het gesprek
zal hieronder stapsgewijs worden beschreven:

Locatie en setting
Het gesprek vindt plaats in een vergaderruimte op het politiebureau. De setting waarin het
gesprek plaatsvindt. heeft als doel om aan te geven dat het om een serieus zaak gaat
(politiebureau). Tegelijkertijd wil men het niet te zwaar maken. De gesprekken worden bij
voorkeur gevoerd in uniform.

Rol jeugdagent
Tijdens het gesprek neemt de jeugdagent de rol van gespreksleider op zich. De jeugdagent
probeert met op (7W) vragen vooral de jongere en (in iets mindere mate) de ouders aan het
woord te laten. Dit gebeurt om:

a) Bewustwording te creeren wat betreft de gevaren van alcoholgebruik en het risico op
slachtofferschap.

b) Redenen te achterhalen waarom iemand veel alcohol nuttigt. zodat eventueel hulp kan
worden aangeboden en overmatig alcoholgebruik te voorkomen

Uitleg

* Bikers draaien vaak horecadiensten van 22:00 - 07:00 uur Na deze dienst volgt in het rooster de verplichte slaap dag en een
vrije dag.
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Stapl
Korte introductie

• Jeugdagent heet jongere en ouders welkom en geeft aan dat het
goed is dat iedereen is gekomen

• Jeugdagent benoemt de reden van het gesprek: de jongere is
bekeurd voor openbare dronkenschap en de politie heeft daar
beelden van gemaakt.

• Jeugdagent benoemt het doel van het gesprek: op een open
manier de gebeurtenissen bespreken om de jongere en de ouders
bewust te maken van de mogelijke risico's van het dronken
gedrag.

Stap2
Jongere aan het woord

De jeugdagent laat de jongere aan het woord aan de hand van de
volgende vragen:

• Waarom denk je dat je hier bent?
• Wat kan je je nog herinneren?
• Wat vind je ervan dat je hier bent?

De informatie die volgt uit deze vragen gebruikt de jeugdagent als input
voor het verdere gesprek. Als de beelden bijvoorbeeld niet overeenkomen
met wat de jongere vertelt, confronteert de jeugdagent de jongere
hiermee.

Stap3 De camerabeelden worden op de laptop getoond. Ter introductie legt de

worden bekeken zonder tussendoor pauze te houden. Er wordt door de
jcuyuayciu caj nu en uai i lucn^uui ly up uc ueciucn ycyevci i. uc inuieuie
van de bikers wordt erbij gehaald en wordt soms letteriijk voorgeiezen aan
de jeugdige.

Stap4
Reactie jongere en ouders op
beelden

Na het tonen van de beelden vraag de jeugdagent om een reactie van de
jeugdige. Daarbij laat de jeugdagent de jongere reflecteren op zijn eigen
gedrag om tot een eigen conclusie te komen. Pas na de reflectie van de
jeugdige vraagt de jeugdagent de ouders om een reactie. Dit is een
bewuste keuze om zo te voorkomen dat de jeugdige zijn reactie wordt
be'fnvloed door de ouders. Daama mogen de jeugdige en ouders met
elkaar in gesprek. Er wordt nog wel benadrukt dat er niet heel zwaar aan
getild moet worden maar dat er wel enige risico's zitten aan het gedrag
van de jeugdige.

Stap5
Visie jeugdagent

Hier wordt door de jeugdagent de risico's besproken van het gedrag van
de jeugdige. De risico's die in het gesprek terug kunnen komen zijn:

• Risico om slachtoffer te worden van beroving
• Risico om slachtoffer te worden van mishandeling
• Risico om slachtoffer te worden van een zedenmisdrijf (vooral bij

meisjes)
• Risico om sociale schade op te lopen: benoemen wat anderen

van het gedrag van de jongere vinden (bijv. familie,
schoolgenootjes, vrienden) of het risico dat omstanders de
jongere filmen en op social media zetten.

Na het benoemen van de risico's wordt om een reactie van de jeugdige
gevraagd. Dit om door te dringen tot de jeugdige. De schadelijkheid van
alcohol wordt niet besproken want dat gebeurd vaak bij de HALT-
afdoening.

Stap 6 Er wordt aan de jeugdige en de ouders gevraagd wat partijen van het
Evaluatie gesprek gesprek vonden. Misschien kan het gesprek anders of mogelijk nog op

een andere manier ingevuld worden. Open staan voor verbetering en
vragen naar feedback van de betrokkenen. Als de ouders of jongere
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laconiek of inadequaat reageren, kan de jeugdagent besluiten tot het
benoemen van opmaken van een zorgmelding.

Stap 7 Er wordt gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen. Daama worden
Afronding gesprek de beelden ter plaatse verwijderd.

m
S tap 8 He t gesp rek wo rd t a fges lo ten me t ' t o t noo i t ' . D i t i s bedoe ld om he t
Afscheid gesprek op een lucht ige manier af te ronden. Er zal in pr incipe ook geen

contact meer opgenomen worden met de jeugdige.

Fase 7: Terugkoppelen aan biker en wijkagent
Na afloop van het gesprek vuit de jeugdagent de, door de verbalisant aangemaakt. mutatie aan met een verslag
van het gesprek. Hierin licht de jeugdagent toe hoe het gesprek is vertopen en hoe de jongere de ouders hebben
gereageerd. De biker krijgt vervolgens automatisch via het BVH een bericht dat de mutatie is aangepast. Vaak
vindt er aanvullend op de digitale terugkoppeling later ook een face to face terugkoppeling plaats. Reden voor
deze aanvullende terugkoppeling zijn:

• De biker is vanuit zijn professionaliteit nieuwsgierig naar de reactie van de jongere in nuchtere toestand
en kan dit eventueel gebruiken in toekomstige contacten met de jongere

• De jeugdagent wil meer informatie hebben over de jongere of de gebeurtenissen op straat. Dit komt
bijvoorbeeld voor op het moment dat de jeugdagent zich zorgen maakt over bijvoorbeeld het
alcoholgebruik van de jongeren en een zorgmelding overweegt.

• De jeugdagent heeft naar aanleiding van reacties op de beelden tips voor de biker. Dit komt bijvoorbeeld
voor op het moment dat het beeld of geluid niet optimaal is of als de biker uitlatingen heeft gedaan die
een (positieve of negatieve) reactie teweeg brachten bij de ouders

De wijkagent van de betrokken jongere ontvangt eveneens via de mutatie een terugkoppeling van het gesprek.
Hierdoor blijft de wijkagent op de hoogte hoe jongeren zich buiten de wijk gedragen en kan de wijkagent deze
informatie gebruiken in toekomstige contacten of als aanvulltng op het dossier van de betreffende jongere. Het is
echt niet de bedoeling dat de wijkagent actie ondemeemt naar aanleiding van het incident. Na de confrontatie is
dat immers afgedaan.
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