
    
   UITNODIGING 

 
Voorkomen is beter dan verhelpen  
 
Op de Top 400-600 lijst staan jongeren en jongvolwassenen die in contact zijn geweest met 
de politie. 
Op maandag 12 december 2022 organiseert SIMUD een informatieve 
voorlichtingsbijeenkomst over verbetering van de positie van jongeren in de maatschappij 
met als thema  ‘Samenwerken om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met 
de politie’. 
 
Een kind is op de Top 400- 600 lijst geplaatst omdat dit kind als verdachte van een misdrijf in 
aanraking is gekomen met de politie. Vaak zijn er ook andere zorgen over dit kind. 
Bijvoorbeeld omdat dit kind vaak niet naar school komt. Het kan ook zijn dat dit kind onder 
toezicht staat van de Raad van Kinderbescherming, of dit kind was als slachtoffer, getuige of 
verdachte betrokken bij huiselijk geweld.  
 
Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de leden van de Top 600 naar schatting een licht 
verstandelijke beperking heeft en ook makkelijk beïnvloedbaar is. Hierdoor kunnen deze 
jongeren heel makkelijk met foute vrienden in contact komen. 
Vaak zien ze door ‘een slecht ontwikkeld geweten’ gewoon niet in hoe fout het is wat ze 
doen. Be wise, think twice! 
 
Doel van deze informatie sessie 
SIMUD streeft ernaar om de positie van de jongeren, met name in Amsterdam-Zuidoost, in 
de maatschappij te verbeteren. 
Door de inzet van zorgprofessionals voor vroege signalering, leren jongeren op 
verantwoordelijke wijze keuzes te maken en het (her)kennen van het verschil tussen 
verkeerde en juiste vrienden. 
Samen wordt gezocht naar mogelijkheden om de jeugdcriminaliteit in Amsterdam-Zuidoost 
aan te pakken en te voorkomen.  
 
Programma 
 
17:30 uur  Inloop  
18:00 uur  Opening en probleemanalyse door moderator, Helga Tjon A Kon  
18:20 uur  Psycholoog Irfan Mohamed over Jeugdcriminaliteit 
18:40 uur  Henk Lalji, Projectontwikkelaar, over het belang van                    

interculturalisatie bij de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit. 
19:00 uur  Workshop "Kansenregie" door Gracilio Pigot, Projectontwikkelaar 
   RoffaBobb 
20:00 uur   Casuïstiek 
21:00 uur   Vragenronde 
21:30 uur   Einde   
 
 
Maandag 12 december 2022 
Wijkcentrum Kormelink 
Kormelinkweg 1 
1104 NP Amsterdam Zuidoost 
Tel.: 020 - 3415513 
      
Gratis parkeren 


