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OMSCHRIJVING

Straatcultuur 1e druk is een boek van Patrick Smelt uitgegeven bij UitgeverijS.W.P. B.V.. ISBN
9789088501340 Straatcultuur en hangjongeren zijn veelbesproken onderwerpen. Maar wat is
straatcultuur nu eigenlijk? Wat voor effect heeft straatcultuur op hangjongeren? Hoe maak je contact met
jeugdgroepen, en hoe ga je als professional om met straatcultuur en grensoverschrijdend gedrag?
Onderwerp van dit boek is de straatcultuur zoals jongeren die zelf beleven en leren vanaf het moment dat
ze op straat hangen. Vanuit het perspectief van de straat vertaalt de auteur de straatcultuur voor mensen in
het beroepsveld.Straatcultuur speelt zich in alle soorten jeugdgroepen af. Tussen het gedrag op straat van
een groep Marokkaanse hangjongeren of een gabbergroep is geen verschil. Belangrijk is of een groep voor
overlast zorgt en in welke mate. Straatcultuur geeft oplossingen om met deze groepen jongeren om te
gaan, ze op het rechte pad te houden en/of hun gedrag bij te sturen. Inzicht in groepswerking is cruciaal.
Aan de hand van herkenbare voorbeelden leert de professional signalen herkennen die duiden op
problematisch gedrag van groepsleden, groepen effectief benaderen en escalerende situaties voorkomen.
Leren kijken via de ogen van jongeren kan het werk van de professional leuker, effectiever en
bevredigender maken.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Wat is de betekenis van straatcultuur? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 verschillende
betekenissen van het woord straatcultuur. Door experts geschreven.

Opkomst van de straatcultuur Volgens verschillende deskundigen is straatcultuur de laatste tijd een
dominantere positie aan het innemen binnen de Nederlandse ...

Straatcultuur (paperback). Straatcultuur 1e druk is een boek van Patrick Smelt uitgegeven bij Uitgeverij
S.W.P. B.V.. ISBN 9789088501340 Straatcultuur en hangjongeren ...
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