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JONGEREN WORDEN ALSMAAR GEWELDDADIGER!*
ZE PLEGEN OP STEEDS JONGERE LEEFTIJD GEWELD!*
GEWELDFEITEN WORDEN STEEDS ERNSTIGER!*

*krantenkoppen en cafépraatjes. 

GEWELD IN DE GEORGANISEERDE VRIJE TIJD

Recent wetenschappelijk onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut1 en de JOP-monitor2 
tonen echter aan dat - in tegenstelling tot de publieke opinie - geweldfeiten eerder afnemen 
en dat de leeftijd van ernstige feiten níet daalt. Onderzoekers stellen wel vast dat er vanuit 
de samenleving een verhoogde gevoeligheid is voor geweld, gevoed door het uitvergroten en 
over-mediatiseren van geweldfeiten bij jongeren. De Vlaming voelt zich onveiliger, maar onze 
samenleving is nog nooit zo veilig geweest. Straf toch?

Kinderen en jongeren komen steeds vaker in beeld als dader of slachtoffer van geweld. Vaak 
wordt de maatschappelijke context waarin kinderen en jongeren vandaag opgroeien hier-
bij niet mee in rekening gebracht. Uit het onderzoek ‘Geweld gemeld en geteld’3 van het 
Kinderrechtencommissariaat blijkt bijvoorbeeld dat kinderen en jongeren die in kansarmoede 
leven een grotere kans hebben om met geweld in aanraking te komen. Ook onze maatschap-
pelijke systemen en instellingen zoals onderwijs of de arbeidsmarkt gebruiken geweld,  
zij het soms in minder zichtbare vormen. Discriminatie, sociale uitsluiting of pestgedrag:  
geweldsituaties kan je niet geïsoleerd bekijken en zijn ingebed in een breder maatschap- 
pelijk kader. Het is in die sfeer dat kinderen en jongeren opgroeien. Het is dan ook belangrijk 
om de huidige context goed te begrijpen en om vanuit dat perspectief te bekijken welke rol 
jij of jouw organisatie, klas of buurt kan opnemen in het voorkomen van en het omgaan met 
geweld.

In 2012 startte De Ambrassade het traject ‘Geweld in de georganiseerde vrije tijd’ in samenwer-
king met verschillende partners uit de jeugd- en sportsector. Via bevragingen en focusgesprek-
ken namen we geweld in de georganiseerde vrije tijd van kinderen en jongeren onder de loep. 
Dit rapport wil jou aanzetten om als jeugdbegeleider, organisatie of mogelijke externe partner 
niet blind te zijn voor geweld en om er actief mee aan de slag te gaan.
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OPZET VAN DE BEVRAGINGEN
BEVRAGING OP KOEPELNIVEAU

Via een online bevraging peilden we naar de aanwezige beleidsinstrumenten van jeugd- 
en sportorganisaties in het voorkomen van en het omgaan met geweld. We vroegen de 
organisaties welke noden en behoeften ze hieromtrent signaleren. Deze vragenlijst richt-
ten we aan (koepels van) jeugdorganisaties erkend binnen het decreet Vlaams Jeugd- en 
Kinderrechtenbeleid en de sportfederaties. In deel 3 krijg je een overzicht van welke organi-
saties deelnamen aan de bevraging en welke conclusies we uit de resultaten kunnen trekken. 
Omdat slechts enkele sportfederaties de vragen beantwoordden, vind je in dit rapport vooral 
uitspraken over jeugdorganisaties.

FOCUSGESPREKKEN MET JEUGDBEGELEIDERS

De Ambrassade organiseerde focusgesprekken om een beter zicht te krijgen op de ervaringen 
en gebruikte strategieën van (lokale) jeugdbegeleiders in het voorkomen van en het omgaan 
met geweld. Ook gingen we op zoek naar de specifieke ondersteuningsnoden van jeugdbege-
leiders. Vooral in deel 2 vind je hierover meer, maar ook in de andere delen komen jeugdbege-
leiders aan bod. 

We hielden focusgesprekken met personen die als vrijwilliger of beroepskracht rechtstreeks 
met kinderen en jongeren werken in een jeugd- of sportorganisatie. We spraken met jeugd-
begeleiders die werken met personen met een fysieke of mentale beperking of met kinderen 
en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, jeugdbegeleiders die actief zijn binnen 
speelpleinwerk en jeugdbegeleiders van sportkampen en schoolsport.

REFLECTIES UIT DE VORMINGSAVONDEN ‘SLAAT ’T EROP?’

Met de vormingsavonden ‘Slaat ’t erop?’ konden jeugdbegeleiders intekenen op een vormings-
aanbod over specifieke thema’s gelinkt aan geweld. We organiseerden drie vormingsavonden 
in Antwerpen, Leuven en Gent waarop in totaal zo’n 120 jeugdbegeleiders aanwezig waren. 
Achteraf reflecteerden de deelnemers uitgebreid over het vormingsaanbod en werd er gepeild 
naar mogelijke andere vormingsnoden. Wat zij belangrijk vinden, vind je in deel 4.

LEESWIJZER
Dit rapport is op een interactieve manier opgesteld. Zo hopen wij informatie op maat aan te 
bieden. Stippel je eigen parcours uit: Lees het van A tot Z of volg je eigen pad via de links in het 
document. 

Klik op de iconen om door het rapport te navigeren.

Heel wat kennis, expertise en vaardigheden zijn al aanwezig bij jeugdbege-
leiders en hun organisaties. De bevindingen uit onze bevragingen vormen 
daarom de basis voor concrete doetips, die je zal terugvinden in dit rapport. 
Spring tussen doetips via de pijltjes bij het icoon.

De doetips zijn verder onderbouwd vanuit bestaande theorieën, onderzoeken, 
tools en beleidsinstrumenten die ook heel wat inspiratie kunnen bieden.  
Via de leestips kan je deze bronnen zelf raadplegen.  
Navigeer met de pijltjes bij het icoon.
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GEWELD GEKADERD
Wat kan geweld betekenen in de georganiseerde vrije tijd? 

Met welke geweldsituaties komen (verschillende) jeugdorganisaties in aanraking?

DEEL 1

‘ER ZIJN BIJ ONS SOMS ECHTE CRISISSITUATIES: GASTEN DIE OP HUN HOOGTEPUNT 
ZITTEN EN AGRESSIEF WORDEN. ZE WETEN ZELF OOK NIET WAT TE DOEN.  

ALS ZE DAN EEN MONITOR OF EEN ANDER KIND SLAAN, ZIJN DAT GEWOON HUN  
EMOTIES DIE ZE NAAR BUITEN WERKEN. DAT NOEM IK NIET INTENTIONEEL.’

(SPEELPLEINWERKER)
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1 WAT VERSTAAN WE ONDER GEWELD?

Bij de opstart van het traject kozen we voor een brede definitie van geweld. Geweld, dat is ‘elke 
situatie of handeling die een inbreuk en/of bedreiging betekent voor de fysieke of emotionele 
integriteit van een jonge persoon. Vaak is er sprake van een machtsonevenwicht tussen de 
betrokkenen’. Onder deze omschrijving verstaan we dus onder meer fysiek en emotioneel  
geweld, pesten en agressie. Voor dit traject lieten we vormen van seksueel overschrijdend 
gedrag buiten beschouwing.

We vinden het belangrijk om een brede definiëring te hanteren. Dit voorkomt stereotypering 
en stigmatisering en laat bovendien toe om de beleving van kinderen, jongeren en hun bege-
leiders zelf mee te nemen. Tijdens de focusgroepen met jeugdbegeleiders wordt geweld echter 
gezien als een ‘zware’ term. Begeleiders actief in vakantiewerkingen met kinderen en jongeren 
met een beperking spreken meestal liever over ‘agressie’. Er worden ook vragen gesteld bij 
het ‘intentionele’ karakter van geweld. Agressief gedrag kan gezien worden als een vorm van 
geweld, maar is niet altijd intentioneel. Vaak heeft dit te maken met frustraties.  

Opvallend is dat jeugdbegeleiders geweld in de eerste plaats als een fysiek gegeven omschre-
ven, terwijl er ook verbaal geweld mee bedoeld wordt. Met de bredere definitie van de term 
gaan jeugdbegeleiders wel akkoord.

“ ”
 ‘GEWELD LINK IK MEER AAN OORLOGSSITUATIES. AGRESSIE IS EEN TERM DIE IK SNELLER GEBRUIK  
 ALS HET OVER MATERIAAL OF OVER MEZELF GAAT.’
 (JEUGDBEGELEIDSTER JOMBA)

 ‘IK BEN VROEGER VEEL GEPEST GEWEEST EN DAT VOELT DAN OOK ECHT AAN ALS GEWELD.’
 (JEUGDBEGELEIDSTER JOMBA)

 ‘ER ZIJN BIJ ONS SOMS ECHTE CRISISSITUATIES: GASTEN DIE OP HUN HOOGTEPUNT ZITTEN EN   
 AGRESSIEF WORDEN. ZE WETEN ZELF OOK NIET WAT TE DOEN. ALS ZE DAN EEN MONITOR OF EEN  
 ANDER KIND SLAAN, ZIJN DAT GEWOON HUN EMOTIES DIE ZE NAAR BUITEN WERKEN. DAT NOEM IK  
 NIET INTENTIONEEL.’
 (SPEELPLEINWERKER)

Wil je toch meer weten over hoe je omgaat met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Ga als jeugd-
werker aan de slag met het educatief pakket ‘(N)iets mis mee?!’. Voor coaches van een sportclub is 
er ‘Sport, een spel met grenzen’.

2 GEWELD IN DE VRIJE TIJD

Jongeren ervaren het meeste geweld binnen de schoolmuren. Dat blijkt uit een bevraging van het 
Kinderrechtencommissariaat4. Maar ook een niet te verwaarlozen deel kinderen en jongeren geeft 
aan met ernstige vormen van geweld geconfronteerd te worden in de jeugdbeweging en in de 
sportclub. 

2.1 MELDINGEN BIJ JEUGD- EN SPORTORGANISATIES

In de digitale vragenlijst aan de (koepels van) jeugd- en sportorganisaties vroegen we hoeveel  
signalen over verschillende vormen van fysiek en emotioneel geweld ze in 2012 binnenkregen.  
Het betreft hier zowel formele klachten als informele signalen.  

De vaakst gemelde incidenten op koepelniveau zijn fysieke en/of emotionele geweldsituaties tus-
sen kinderen en jongeren zelf. Tweede in rij zijn meldingen van geweld dat zich afspeelt buiten de 
vrijetijdscontext, zoals thuis of op school, en door een jeugdbegeleider gesignaleerd worden. 

FYSIEK EN EMOTIONEEL GEWELD TUSSEN 
KINDEREN EN JONGEREN

FYSIEK EN EMOTIONEEL GEWELD TUSSEN 
JEUGDBEGELEIDERS

FYSIEK EN EMOTIONEEL GEWELD TUSSEN 
KINDEREN/JONGEREN EN JEUGDBEGELEIDERS

GEWELD DAT ZICH AFSPEELT BUITEN DE 
GEORGANISEERDE VRIJE TIJD (THUIS, SCHOOL, ...)

GEVALLEN VAN SYSTEMATISCH PESTEN

ACTIVITEITEN DIE ALS INBREUK OP FYSIEK 
OF EMOTIONEEL WELZIJN AANZIEN WORDEN

 Geen  <5 meldingen  5-10 meldingen 

 10-20 meldingen  >20 meldingen  Geen zicht op

http://www.seksuelevorming.be/materiaal/niets-mis-mee
http://www.seksuelevorming.be/materiaal/sport-een-spel-met-grenzen
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/geweld-gemeld-en-geteld
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Koepels van jeugdorganisaties geven bovendien aan dat ze regelmatig meldingen krijgen over 
alcoholgebruik en over een bepaalde activiteit, opdracht of sanctie. Deze vallen op zich niet on-
der geweld, maar kunnen wel incidenten uitlokken. Het geweld kan ook te maken hebben met 
te weinig alertheid voor de fysieke of emotionele veiligheid van kinderen en jongeren. 

Over het algemeen lijken deze cijfers goed mee te vallen. Een belangrijke nuance is echter dat 
niet alle incidenten gemeld worden. Dat hoeft ook niet: incidenten die in een specifieke wer-
king plaatsvinden en niet ernstig zijn, worden meestal lokaal of in het team opgelost. Maar de 
vraag rijst of er geen sprake is van onderrapportering van incidenten van een meer ernstige 
aard. De bevraagde jeugdorganisaties geven zelf aan dat het moeilijk is om een duidelijk zicht 
te krijgen op het aantal en de aard van geweldsituaties. Vaak heeft dit te maken met de manier 
van werken, zoals het werken met veel freelancers. Ook worden er signalen opgevangen op 
vormingen en evaluaties waar er verder niets mee gedaan wordt.

2.2 GEWELD IN VERSCHILLENDE VRIJETIJDSCONTEXTEN

De aard van geweldsituaties is sterk afhankelijk van de specifieke context waarin jeugdbege-
leiders werken. Jeugdorganisaties die slechts gedurende een beperkte periode met een groep 
kinderen en jongeren werken, zoals bijvoorbeeld een vakantiekamp, krijgen logischerwijze 
minder te maken met systematisch pesten. 

Werkingen die gedurende een langere periode met vaste groepen werken, zoals bijvoorbeeld 
een jeugdbeweging, kunnen met pestgedrag van een heel andere aard kampen. Het aantal 
meldingen is ook afhankelijk van de periode: de zomervakantie betekent steevast een stijging 
van het aantal incidenten. De aard van geweldsituaties wordt beïnvloed door de specifieke 
doelgroepen van de werkingen. Zo uiten jongeren met een mentale beperking hun frustraties 
bijvoorbeeld sneller door agressief gedrag te stellen.

OM JE WAT BETER ZICHT TE GEVEN OP DE DIVERSE VRIJETIJDSCONTEXTEN, MAAKTEN WE VANUIT DE FOCUSGESPREKKEN VERSCHILLENDE 
ILLUSTRATIES. JE VINDT ZE OP DE VOLGENDE PAGINA’S.

‘GEWELD ZIEN WE NIET DAGELIJKS OP ONZE WERKING, MAAR HET ZAL NIET VEEL SCHELEN. 
VEEL KINDEREN KUNNEN DAAR NIET AAN DOEN, WEGENS HUN MEDISCHE ACHTERGROND OF 

VAN WAT ZE THUIS HEBBEN MEEGEKREGEN.’

(SPEELPLEINWERKER)
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NEGATIEVE INVLOED VAN 
OUDERS OP HET GEZAG  
VAN DE SPORTCOACH

PROBLEMEN MET KINDEREN DIE 
‘GEDWONGEN’ WORDEN TE SPORTEN

ALCOHOLMISBRUIK VAN OUDERS 
DIE HUN KIND KOMEN OPHALEN

HERHAALD PESTGEDRAG 
TUSSEN DEELNEMERS

MOEITE MET CORRECTE SANCTIES EN 
STRAFFEN

TE COMPETITIEVE CONTEXT

MOEILIJKE COMMUNICATIE 
MET OUDERS

GEWELD OP EEN SPORTKAMP
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GERUZIE TUSSEN KINDEREN

LEEFTIJDSGEBONDEN GEWELD

FYSIEK GEWELD TUSSEN TIENERS

CONFLICTEN TUSSEN ANIMATOREN

OCCASIONELE PESTERIJEN 
TUSSEN DEELNEMERS

UITSLUITING OP NIVEAU VAN BEGELEIDING

OMGAAN MET PUBLIEKE
RUIMTE EN CLAIMGEDRAG VAN 
JEUGDBENDES 

DIVERSE EN MOEILIJKE 
GROEPSSAMENSTELLINGEN

VERWAARLOOSDE KINDEREN

UITSLUITING OP BASIS VAN PERSOONSGEBONDEN EIGENSCHAPPEN

GEWELD OP EEN SPEELPLEIN
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FRUSTRATIES

LEEF- EN PERSOONSGEBONDEN 
VORMEN VAN AGRESSIE

PROBLEMATISCHE 
THUISSITUATIES

RUZIES

FYSIEKE GEWELDSITUATIES 
TUSSEN DEELNEMERS

ACUTE AGRESSIE NAAR BEGELEIDING

MATERIËLE VERNIELING DOOR DEELNEMERS

GEDRAGSSTOORNIS & 
MENTALE BEPERKING

GEWELD OP EEN KAMP VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING 
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CONFLICTSITUATIE TUSSEN  
JONGERE(N) EN BEGELEIDER 

OPSTOOTJES TUSSEN 
DEELNEMERS

MOEILIJK AANSPREEKBARE 
EN LICHT ONTVLAMBARE 
DEELNEMERS

MACHTSSTRIJD TUSSEN  
BEGELEIDER EN DEELNEMER(S)

BEGELEIDERS DIE HUN  
GEDULD VERLIEZEN

VLOEKEN & VERBAAL GEWELD

STOEIPARTIJEN WAARBIJ  
DE EMOTIONELE VEILIGHEID  
IN HET GEDRANG KOMT

GEWAPEND CONFLICT

GEWELD BJ WERKINGEN MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JONGEREN
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2.3 VERSCHILLENDE VORMEN VAN GEWELD

Welke vormen van geweld zijn er? Hoe ga je er als werking mee om? Tussen wie ontstaan er 
gewelddadige conflicten in een jeugdwerking? En wat doe je met verontrustende signalen van 
geweld die zich buiten je werking afspelen? 

A. Niet alles is zomaar geweld 

Kinderen en jongeren ontwikkelen. Ze experimenteren en tasten hun grenzen af. Daarbij kunnen 
ze wel eens de grenzen van anderen overschrijden. Zulk gedrag kan dan wel ‘gewelddadig’ zijn, 
maar kan je ook beschouwen als eigen aan hun leeftijd of aan de doelgroep waarmee je werkt.

Agressief gedrag kan voor sommige kinderen en jongeren zelfs een vorm van communiceren 
zijn, een teken van machteloosheid. Vooral kinderen en jongeren met een mentale beperking 
kunnen zich vaak moeilijker uitdrukken, wat voor frustraties zorgt. Gelijkaardige frustraties 
kunnen leven bij kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Op school gaat 
het niet altijd goed, maar ook thuis kampen ze met veel uitdagingen. Deze roepen vaak gevoelens 
van onmacht en onbegrip op. 

Zulke frustraties leiden soms tot geweld en agressie, die vaak uit het niets opduiken. 
Deze kunnen niet alleen naar anderen gericht zijn, maar ook naar zichzelf. Zo werd een bege-
leider van kinderen en jongeren met een beperking geconfronteerd met een kind dat zichzelf 
verminkte (zelfmutilatie of automutilatie). 

“ ”
 ‘OCCASIONELE PESTERIJTJES TUSSEN KINDEREN? VOORAL TIENERMEISJES ZIJN DAAR GOED IN (...).  
 DE FYSIEKE KNOKPARTIJEN VAN DE JONGENS? DAT ZIJN TEVEEL HORMONEN DIE DAAR SPELEN DENK IK.’ 
 (SPEELPLEINWERKER)

 ‘GEWELD ZIEN WE NIET DAGELIJKS OP ONZE WERKING, MAAR HET ZAL NIET VEEL SCHELEN. VEEL KINDEREN KUNNEN  
 DAAR NIET AAN DOEN, WEGENS HUN MEDISCHE ACHTERGROND OF VAN WAT ZE THUIS HEBBEN MEEGEKREGEN.’ 
 (SPEELPLEINWERKER)

Sommige vormen van geweld horen bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren, zoals het 
aftasten van grenzen. Dat wil niet zeggen dat je hier niet op moet reageren, want kinderen en 
jongeren leren hier juist uit. Maar je moet de situatie ook niet overproblematiseren.

B. Acuut fysiek geweld

Enkele jeugdbegeleiders werden zelf geconfronteerd met ernstige vormen van geweld. Zo werd een  
begeleidster van Jomba ooit fysiek aangevallen:

“ ”
‘EEN JONGERE HEEFT MIJ EEN KEER OOK ECHT PROBEREN ‘VERMOORDEN’ ALS IN: “EN NU GA IK U 
DODEN”. WE ZIJN ER MET DRIE MOETEN GAAN OPZITTEN. HIJ SLOEG ROND ZICH HEEN EN TRAPTE IN 
MIJN KNIEËN ZODAT IK ACHTEROVER VIEL, KNEEP ME DE KEEL TOE. (.. .) EERST STOND IK ER ALLEEN 
MAAR TOEN ZEI IK DAT ZE ME MOESTEN KOMEN HELPEN OMDAT IK HEM NIET ALLEEN AANKON. (.. .) 
DAT WAS HET ERGSTE DAT WE MEEGEMAAKT HEBBEN.’ 

 (JEUGDBEGELEIDSTER JOMBA)

C. Verbaal kabaal

Geweld komt niet alleen fysiek voor. Schelden, roepen en spotten zijn ook aanslagen op de integriteit 
van kinderen en jongeren. Kwetsende uitspraken over anderen op basis van hun herkomst, seksuele 
geaardheid, geloof en/of fysieke kenmerken worden vaak getolereerd vanuit een soort van ‘het is maar 
om te lachen’-cultuur onder jeugdbegeleiders. Maar ze kunnen ook uitmonden in fysiek geweld.  

“ ”
 ‘IN HET JEUGDWERK WORDT HET SOMS TOEGELATEN DAT GASTEN VLOEKEN. EENS ZE DIT ONDER  
 ELKAAR DOEN, IS DE STAP NAAR HET VLOEKEN TEGEN BEGELEIDERS SNEL GEZET. JE CREËERT HET  
 IDEE DAT JE ZOIETS NORMAAL VINDT EN MEESTAL MONDT DIT UIT IN CONFLICTEN. JE KAN NIET  
 ALTIJD EVEN STRENG ZIJN, MAAR JE MOET WEL DE GRENS BEWAKEN. HET IS BELANGRIJK OM EEN  
 GESPREK OVER TAALGEBRUIK TE HEBBEN, SOMS MET EEN KNIPOOG.’
 (WERKING MET KINDEREN EN JONGEREN IN KWETSBARE SITUATIES) 

D. Pesten

Pesten blijft vaak onopgemerkt. Vaak wordt het pas zichtbaar als het pesten zodanig erg gevorderd 
is, dat veel kwaad al is geschied. Toch komt pesten niet enkel in de groep zelf voor. Het speelt zich 
ook af tussen begeleider en deelnemer.

“ ”
 ‘ALS JE ER EEN BEETJE ANDERS UITZIET, BEN JE GEGARANDEERD BIJ ÉÉN VAN DE EERSTEN OM GEPEST  
 TE WORDEN. WE HADDEN OOIT EEN KINDJE DAT ZONDER BRIL ZO GOED ALS NIETS MEER ZAG. WANNEER ZE 
 DAN - ZONDER BRIL - MET HAAR STEP NAAR HET SPEELPLEIN KWAM, REED ZE OVERAL TEGEN.’ 
 (SPEELPLEINWERKER)
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E. Geweld buiten!

Geweld komt niet enkel voor binnen de context van een werking, maar ook in de publieke ruimte. 
Mobiele speelpleinen werken bijvoorbeeld op een pleintje, in een park of in een wijk. Ook andere 
jongeren maken gebruik van deze ruimte, wat soms tot confrontaties leidt. Deze vorm van geweld 
werd enkel vermeld tijdens het groepsgesprek met speelpleinwerkers. 

“ ”
 ‘ALS JE CHANCE HEBT, KAN JE BIJ PROBLEMEN MET JE SPEELPLEIN NOG VERHUIZEN. ANDERS BEN JE DE PINEUT  
 EN KRIJG JE MEE SLAAG. IN EEN VAN ZO’N PARKEN MOET JE GOED OP JE SPULLEN LETTEN. WAAG HET NIET OM  
 AAN DE STOEL VAN EEN ANDERE GROEP TE KOMEN, WANT DAN BEN JE GEJOST VOOR DE REST VAN DE ZOMER.’ 
 (BEGELEIDER OP EEN MOBIEL SPEELPLEIN)

F. Geweld(ad)ige jeugdbegeleiders

Behalve onderling, gebruiken jeugdbegeleiders soms ook geweld in hun omgang met kinderen. 
Wanneer ze iemand straffen is het voor jeugdbegeleiders belangrijk om de fysieke, emotionele en 
sociale integriteit van kinderen en jongeren niet uit het oog te verliezen. En ook de veiligheid van 
betrokkenen, zoals de groep of de medebegeleiders. 

“ ”
 ‘EEN BROER EN ZUS MAAKTEN RUZIE EN BEGONNEN ELKAAR TE SLAAN. EEN MONITOR KWAM TUSSENBEIDE EN  
 ZETTE DE TWEE OP HUN KNIEËN. TOEN IK DAT ZAG, MOCHTEN ZE VAN MIJ WEER RECHTSTAAN. ZE GEDROEGEN  
 ZICH NOG DE HELE DAG AMBETANT OMDAT ZE OP HUN KNIEËN MOESTEN ZITTEN. UITEINDELIJK HEBBEN WE MEER  
 LAST MET HEN GEHAD DAN ALS HET ANDERS AANGEPAKT WAS GEWEEST.’
 (SPEELPLEINWERKER)

 ‘IN DE PAASVAKANTIE BEGONNEN TWEE ANIMATOREN TIJDENS EEN DAGEVALUATIE TE VECHTEN.  
 EEN TSJETSJEENSE ANIMATOR HAD DE GSM VAN EEN BELGISCH MEISJE TOT DRIE KEER TOE AFGEPAKT. ZIJ   
 WAS DAT SPELLETJE BEU EN GOOIDE HAAR RUGZAK OP HEM. HIJ GOOT DAAROP FRUITSAP OVER HAAR HOOFD.  
 DE BOEL ESCALEERDE EN PLOTS STONDEN ZE TE VECHTEN.’
 (SPEELPLEINWERKER)

G. Verontrustende signalen van geweld

Je kan als begeleider van een kind of jongere ook signalen opmerken van geweld dat ergens anders 
heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld op school of thuis. Begeleiders in alle focusgroepen zijn hier al 
mee in aanraking gekomen. 

“ ”
 ‘OP HET SPEELPLEIN WAS ER EEN KIND DAT THUIS DUIDELIJK MISHANDELD WERD. DAT ZAGEN WE  
 GOED AAN HAAR BLAUWE PLEKKEN. SOMS MERKTEN WE DAT ZE MEDICATIE NODIG HAD, MAAR DIT  
 NIET KREEG. DAT WAS OOK VOOR DE SPEELPLEINWERKING EEN ZEER MOEILIJKE SITUATIE.’ 
 (SPEELPLEINWERKER)

 ‘EEN VAN ONZE KINDJES ZEI ALTIJD: ‘NIET SLAAN HÉ, NIET SLAAN’. VANAF DAT WIJ DE NAAM VAN DE 
 STIEFPAPA VERMELDDEN, KLAPTE HIJ VOLLEDIG TOE. WIJ VERMOEDDEN DAT HIJ THUIS   
 MISHANDELD WERD.’ 
 (BEGELEIDSTER JOMBA)

Op zoek naar vormingen die inspelen op verschillende vormen van geweld? In de bijlage vind je een 
overzicht van enkele mogelijke vormingen.
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JEUGDBEGELEIDERS AAN ZET!
Hoe kan je als jeugdbegeleider bepaalde situaties van geweld voorkomen  

of ervoor zorgen dat ze niet escaleren?

Hoe ga je gepast om met geweld als je geen vat krijgt op de situatie?

DEEL 2

(SPEELPLEINWERKER)

‘WIJ HEBBEN SUPER VEEL ALLOCHTONEN EN HEBBEN NOG NIETS VAN MISERIE GEHAD 
ROND RACISME. IK VIND DAT WEL OPVALLEND. MISSCHIEN KOMT DIT OOK OMDAT VEEL 

VAN ONZE ANIMATOREN VAN ALLOCHTONE AFKOMST ZIJN.’
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1 GEWELD VOORKOMEN

Vooraleer je je afvraagt hoe je geweld best aanpakt, denk je beter even na over het voorkómen 
van geweld. Jeugdbegeleiders brachten hiervoor tijdens de groepsgesprekken enkele belang-
rijke elementen aan. In de eerste plaats is het belangrijk dat je als jeugdbegeleider zorgt voor 
een positieve, toffe groepssfeer waarin kinderen en jongeren zich goed voelen. Je moet echter 
niet alleen oog hebben voor de groep in het geheel, maar ook voor ieder individu dat deel uit-
maakt van de groep. Ieder kind of iedere jongere is anders. Dé succesformule bestaat dan ook 
niet. Maar een vertrouwensband – zo blijkt – is al een goede basis om jouw aanpak op ieder 
kind of iedere jongere af te stemmen. Hieronder gaan we uitgebreid in op deze verschillende 
elementen. 

“ ”
 ‘VEEL CONFLICTEN KAN JE VERMIJDEN MET EEN VERTROUWENSBAND, DUIDELIJKE AFSPRAKEN EN  
 EEN GOEDE GROEPSCULTUUR. OOK HOE JE ALS BEGELEIDER IN DIALOOG TREEDT MET ANDEREN,   
 SPEELT MEE. MAAR JE KAN NIET ALLES VERMIJDEN, WANT ER KAN ALTIJD IETS VOORVALLEN.’ 
 (BEGELEIDER WERKING MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN)

1.1 GARANDEREN VAN EEN VEILIG EN POSITIEF GROEPSKLIMAAT

Over de verschillende groepsgesprekken heen blijkt het zorgen voor een positieve groeps-
sfeer een essentiële basis om van te vertrekken. Ieder kind of iedere jongere moet zich thuis 
kunnen voelen in de werking. Thuis voelen betekent je veilig voelen, het gevoel hebben dat 
je erbij hoort en niet uitgesloten worden. Als jeugdbegeleider heb je hierin een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Je hebt een voorbeeldfunctie. Als jij niet respectvol omgaat met kinde-
ren en jongeren, waarom zouden anderen dit dan wel doen? Er kunnen verschillende situaties 
voorvallen, hoe klein ook, die een veilig en positief klimaat kunnen verstoren. 

A. Wanneer de thuissituatie ‘vloekt’ met jouw werking

Thuis gelden bepaalde waarden en normen. Maar ook in jouw werking draag je bepaalde 
waarden uit en heb je regels en afspraken die moeten zorgen voor een positief klimaat.  
Maar wat doe je als die tegenstrijdig zijn met wat kinderen en jongeren van thuis meekrijgen? 

“ ”
 ‘SOMMIGE KINDEREN DIE GEPEST WORDEN, HOREN THUIS: ‘MEPT ER EENS GOED OP EN ’T ZAL WEL GEDAAN  
 ZIJN’. WE GAAN NIET OPVOEDEN, MAAR ERGENS MOET JE TOCH MEEGEVEN DAT SLAAN OF PESTEN   
 NIET DE MANIER IS HOE WE DAT HIER DOEN.’
 (SPEELPLEINWERKER)

Zorg voor duidelijke regels en afspraken over wat wel en niet kan, zodat iedereen zich goed 
voelt binnen jouw werking. Als dit voor bepaalde kinderen of jongeren moeilijk is, wees dan 
niet altijd te streng of te rigide, maar blijf de grens bewaken. Begin er een gesprek over of los 
het op ‘met een knipoog’.

B. De groep versus het individu

Werken aan een veilig positief klimaat is werken aan de groepscultuur met oog voor ieder individu 
binnen die groep. Maar iedere groep kent haar eigen dynamiek. De ene groep hangt goed aan 
elkaar, een andere bestaat uit kliekjes. Hier is het al een grotere uitdaging om iedereen zich thuis 
te doen voelen. Wat doe je als de volledige groep één bepaalde persoon viseert? Of omgekeerd: 
dat één bepaalde jongere een gevaar vormt voor de groep?

“ ”
 ‘EEN NIEUWE JONGEN IN ONZE WERKING RUIKT ONAANGENAAM. ANDERE JONGEREN ZIJN ERG GROF  
 NAAR HEM TOE EN BENOEMEN DAT: “HET STINKT HIER”. DE NIEUWE GAST GAAT ZICH NIET MEER  
 VEILIG VOELEN. WE HEBBEN ONZE JONGEREN DUIDELIJK GEMAAKT DAT HET NIET NODIG IS OM ZO  
 TE DOEN. MAAR HET BLIJFT AANSLEPEN. DAT IS HEEL MOEILIJK. WE MOETEN IETS DOEN MET DE  
 JONGEREN ZODAT DEZE JONGEN ZICH WEL VEILIG VOELT.’
 (BEGELEIDER WERKING MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JEUGD) 

 ‘ÉÉN JONGERE VERZOORZAAKT BIJ ONS PROBLEMEN. HIJ GEEFT WEINIG BLOOT OVER ZICHZELF.   
 WANNEER JE HEM AANSPREEKT, IS HIJ DEFENSIEF EN LICHT ONTVLAMBAAR. HIJ KENT ZIJN GRENZEN  
 NIET EN VERTOONT VEEL FYSIEK EN VERBAAL GEWELD TEGEN MATERIAAL, ANDERE JONGEREN EN  
 BEGELEIDERS. HIJ IS NIET ALLEEN MOEILIJK AANSPREEKBAAR TIJDENS, MAAR OOK VOORDAT HIJ  
 ONTVLAMBAAR IS.’ 
 (BEGELEIDER WERKING MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JEUGD)

Waken over de groepscultuur is een permanente opdracht en vaak een zoekproces. Blijf zowel oog 
hebben voor het individu als voor de groep. 

C. Omgaan met diversiteit

Zorgen voor een veilig groepsklimaat is vaak ook op een goede manier omgaan met de diversiteit 
in en van je groep. Zeker bij laagdrempelige initiatieven zoals (mobiel) speelpleinwerk,  
krijg je wel eens te maken met kinderen en jongeren met heel verschillende achtergronden, 
thuissituaties, mentale mogelijkheden, etc. 
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Iemand pesten of uitsluiten omdat die er anders uitziet of andere gedragingen stelt, kan de 
groepsvorming bemoeilijken. Inspelen op de aanwezige diversiteit is een must, want het zorgt 
er net voor dat je van elkaar leert en andere leefwerelden ontdekt. 

“ ”
 ‘EEN VAN DE MEISJES OP ONS SPEELPLEIN HAD WAT MENTALE ACHTERSTAND. DAT ZAG JE WANNEER WE EEN  
 SPEL OP LEEFTIJD SPEELDEN. VAAK BEGREEP ZE HET DAN NIET. ANDERE KINDEREN WORDEN ONGEDULDIG EN UITEN  
 DIT OOK. “WAAROM SPEELT ZIJ MEE? ZE SNAPT HET TOCH NIET? NU MOETEN WIJ WACHTEN EN KUNNEN WE NIET  
 SPELEN?”, VRAGEN ZE DAN.’
 (SPEELPLEINWERKER)

 ‘WIJ HEBBEN SUPER VEEL ALLOCHTONEN EN HEBBEN NOG NIETS VAN MISERIE GEHAD ROND RACISME.  
 IK VIND DAT WEL OPVALLEND. MISSCHIEN KOMT OOK OMDAT VEEL VAN ONZE ANIMATOREN VAN   
 ALLOCHTONE AFKOMST ZIJN.’ 
 (SPEELPLEINWERKER)

Ieder individu is verschillend. Om tot een goede groepsdynamiek te komen is het belangrijk om 
oog te hebben voor diversiteit. Werk met die diversiteit, zodat het een verrijking is in plaats van 
een bron van problemen. Ook een divers samengestelde begeleidingsploeg kan een belangrijke 
meerwaarde zijn. 

D. Vroeg ingrijpen = escalatie voorkomen

Het blijkt belangrijk om beginnende signalen van bijvoorbeeld pesterijen – die kunnen zorgen 
voor een onveilig klimaat – zo vroeg mogelijk in de kiem te smoren. Dit voorkomt vaak erger. 
Volgens jeugdbegeleiders hoef je niet onmiddellijk te dramatiseren, maar kan je het vaak al op-
lossen met een vleugje humor. Het is echter niet altijd gemakkelijk om signalen tijdig op te vangen. 
Zeker wanneer je niet met vaste groepen werkt of een kamp slechts enkele dagen duurt.

“ ”
 ‘ALS HET GAAT OVER FRUSTRATIES TUSSEN KINDEREN OF ANIMATOREN OF GELIJK WELKE SITUATIE, REAGEER JE  
 BEST, OOK AL IS DAT OP EEN LUCHTIGE MANIER. ZO VAN, “JIJ LACHT NU MISSCHIEN WEL MET ZIJN OREN, MAAR  
 HEB JIJ AL EENS NAAR JE NEUSGATEN GEKEKEN?”. JE HAALT ER DAN IETS GRAPPIG BIJ EN ZORGT ERVOOR DAT  
 DIE SITUATIE WAT BEDAART. DIT IS OOK EEN MANIER VAN INGRIJPEN ZONDER DAT ER EEN HEEL GROEPSGESPREK  
 MOET BIJ WORDEN OPGESTART.’ 
 (SPEELPLEINWERKER)

 

“ ”
‘OP GEWONE VAKANTIES IS VROEG INGRIJPEN VAAK MOEILIJK. JE BENT ER MAAR EEN WEEK, MAAR JE BENT WEL  
DAG IN, DAG UIT SAMEN. EENS DAT HET PESTEN BEGONNEN IS EN JE DIT OOK OPMERKT, BEN JE AL HALFWEG JE  
VAKANTIE. TEGEN DAT HET OPGELOST IS...’ 

 (BEGELEIDSTER JOMBA)

Wees waakzaam voor beginnende signalen die voor onveiligheid kunnen zorgen. Grijp tijdig in. Doe 
dit op een luchtige en humoristische manier zodat de spanning gebroken wordt.

1.2 WERKEN AAN EEN VERTROUWENSBAND

Kinderen en jongeren moeten zich goed kunnen voelen in jouw werking. Vertrouwen is daarvoor een 
belangrijke voorwaarde. Als er vertrouwen is in de groep en in jou als begeleider, heb je een goede 
basis om veiligheid te bieden, maar ook om op een aanvaarbare manier in te grijpen wanneer die 
veiligheid in het gedrang komt. Vertrouwen komt echter niet vanzelf. Jeugdbegeleiders geven aan dat 
het belangrijk is om kinderen en jongeren goed te kennen en om van daaruit de dialoog aan te gaan.

A. Weten welk vlees je in de kuip hebt

De jeugdbegeleiders die we tijdens de groepsgesprekken bevraagd hebben, werken vaak met 
kinderen en jongeren met bepaalde problematieken en specifieke noden. Dat maakt het niet altijd 
gemakkelijk om te weten hoe je hen best aanpakt. Het is voor de begeleiders heel belangrijk dat ze 
de achtergrond leren kennen van de kinderen en jongeren. Weten met welke ‘rugzak’ deze jongeren 
naar de activiteiten komen, helpt om hun gedrag of bepaalde gebeurtenissen te kunnen kaderen. Er 
mag niet te licht omgesprongen worden met eventueel gewelddadig gedrag, maar deze kennis helpt 
wel om het te begrijpen en om het in de toekomst te vermijden. 

“ ”
‘IK KREEG DE EERSTE DAG VAN EEN KAMP EEN GLAZEN FLES NAAR MIJN HOOFD GESLINGERD. IK VIND HET NOG 
ALTIJD ERG DAT DIE DEELNEMER DAT GEDAAN HEEFT, MAAR HET FEIT DAT JE VOOR JEZELF WEET HOE DAT HET 
KOMT OF ER EEN POTENTIËLE UITLEG AAN KAN GEVEN, DOET WEL VEEL MET JE.’

 (BEGELEIDSTER JOMBA)

B. Bruggen slaan met de leefwereld van kinderen en jongeren

Om kinderen en jongeren (met specifieke noden) te leren kennen, kan het helpen om contacten te 
leggen met hun bredere leefwereld: de ouders, een school, een instelling etc.  
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De begeleidsters van Jomba geven aan dat ze die informatie best al op voorhand krijgen, maar dit 
blijkt niet altijd evident. Ouders, leerkrachten of opvoeders kunnen bovendien niet alleen informatie 
geven over kinderen en jongeren. Je kan er misschien ook terecht voor advies? 

De meeste jeugdbegeleiders vinden een goed contact met de ouders wel belangrijk, hoewel dit 
toch niet overal goed lukt. Kinderen en jongeren komen vaak zelfstandig naar een activiteit, waar-
door de begeleiders de ouders niet zien en de drempel om contact te leggen al iets hoger ligt. 
Sommige groepen zetten hier wel op in, bijvoorbeeld door het organiseren van een koffiemoment.

“ ”
 ‘DE COMMUNICATIE DIE MET OUDERS VERLOOPT, IS HEEL BELANGRIJK. IK DENK DAT HET ÉÉN VAN DE  
 BELANGRIJKSTE EXTERNE RELATIES IS DIE JE MOET ONDERHOUDEN.’ 
 (SPEELPLEINWERKER)

 ‘OUDERS ZIJN SOMS BANG DAT WE HUN KIND NIET MEER ZOUDEN WILLEN MEENEMEN, MAAR VOOR  
 ONS IS HET NET ENORM BELANGRIJK OM BEPAALDE DINGEN TE WETEN. DE KANS OP SLAGEN WORDT  
 ECHT GROTER MET GOEDE INFORMATIE.’ 
 (BEGELEIDSTER JOMBA)

 ‘VORIG JAAR WERD EEN DEELNEMER OP KAMP NAAR HUIS GESTUURD - VOORAL DOOR EEN GEBREK  
 AAN INFORMATIE VOORAF. DIT JAAR GINGEN WE OP HUISBEZOEK, SPRAKEN WE AF MET DE JONGEN  
 IN KWESTIE EN BELDEN WE NAAR DE SCHOOL OM GENOEG HANDVATEN TE HEBBEN OM MEE VERDER  
 TE GAAN. DIT KAMP LUKTE DAT HEEL GOED.’ 
 (BEGELEIDSTER JOMBA)

Leer je kinderen en jongeren kennen. Dat kan je doen door achtergrondinformatie over hen in 
te winnen of door contacten te leggen met personen uit hun leefwereld, bijvoorbeeld door een 
huisbezoek of telefonisch contact. 

C. In dialoog met kinderen en jongeren

Informatie inwinnen over de achtergrond van kinderen en jongeren is vaak niet voldoende. Zo moet 
je je aanpak misschien aanpassen van kind tot kind. Dit is een zoekproces dat je dan ook best in 
overleg met kinderen en jongeren doet. Dialoog zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zich begre-
pen voelen. Als je samen met hen bespreekt hoe zij het liefst aangepakt willen worden, krijg je ook 
het mandaat om dat te doen. Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om het gesprek aan te gaan met 
kinderen en jongeren. Kies hiervoor het juiste moment. 

‘BERISPEND OPTREDEN KAN EEN AVERECHTS EFFECT HEBBEN. KINDEREN EN JONGEREN 
MOETEN HET GEVOEL HEBBEN DAT ER GELUISTERD WORDT NAAR HUN VERHAAL.’

(BEGELEIDER WERKING MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JEUGD)
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Dialoog is een goede manier om je aanpak af te stemmen, maar vind dit toch niet te vanzelf-
sprekend. Hoewel het ‘bespreekbaar maken’ bijna de norm is geworden, mag je er niet zomaar 
van uitgaan dat een kind of jongere wel mondig genoeg is om te komen zeggen dat er iets niet 
goed zit. Sommige kinderen en jongeren zijn verbaal een stuk minder sterk.

“ ”
 ‘ALS DEELNEMERS HIER ‘STERK’ GENOEG VOOR ZIJN, PROBEREN WE TE VRAGEN HOE WE HEN IN EEN 
  MOEILIJKE SITUATIE MOETEN AANPAKKEN. EEN DEELNEMER DIE OP STRAAT WAS GELOPEN, KROOP  
 EEN PAAR DAGEN LATER OOK OP HET DAK. HIJ HAD ONS EEN PAAR DAGEN EERDER AL VERTELD DAT  
 HIJ VAAK MET ZULKE DINGEN DREIGT, MAAR HET EIGENLIJK NOOIT DOET. TOEN HIJ DREIGDE OM  
 VAN HET DAK TE SPRINGEN, KONDEN WIJ HEEL WAT RUSTIGER REAGEREN EN WISTEN WE DAT WE  
 MET HEM IN GESPREK MOESTEN GAAN. TOEN HIJ ZICH BEGREPEN VOELDE, IS HIJ OOK GEWOON   
 TERUG VAN HET DAK GEKOMEN.’
 (BEGELEIDSTER JOMBA)

Stem in dialoog met kinderen en jongeren jouw aanpak af: 
>   Hoe willen ze het liefst dat je met hen omgaat? 
>   Maak gebruik van de momenten dat ze ervoor open staan (niet tijdens een conflict).
>   Hou er rekening mee dat niet ieder kind of jongere verbaal even sterk is. 
>   Breng andere begeleiders op de hoogte van bepaalde afspraken zodat mis- 
verstanden vermeden kunnen worden.

2 WAT TE DOEN BIJ GEWELD

Hoe snel je ook beginnende signalen van geweld in de kiem smoort, geweldsituaties kunnen 
nog steeds voorvallen. Deze goed kunnen inschatten is heel belangrijk om daarna op een ont-
ladende manier te kunnen ingrijpen. Ook je eigen houding als begeleider speelt een rol.  
Pas wanneer de ontlading is opgetreden, kan je toewerken naar een oplossing.

2.1 DE HANDEN IN HET HAAR

Bijna alle bevraagde jeugdbegeleiders maken meteen duidelijk dat het niet altijd gemakkelijk is om te 
weten wanneer en hoe je moet ingrijpen. Dé manier om een geweldsituatie aan te pakken bestaat niet, 
want je moet je altijd aanpassen aan de betrokkenen en de situatie. Dit is een proces van vallen en 
opstaan. 

Wanneer je op een verkeerde, bijvoorbeeld bedreigende manier ingrijpt in een conflictsituatie, 
kan dat ervoor zorgen dat het conflict zich naar jou verplaatst. Ook mag je het ‘eergevoel’ van 
het kind of de jongere niet schenden. Als je het opneemt voor een ‘zwakkere’ jongen, kan jouw 
tussenkomst deze perceptie versterken. 

“ ”
‘DE MONITOREN DIE ALS EERSTEN BIJ DE AGRESSIEVE JONGERE WAREN, HADDEN GEEN ERVARING. 
ZE NAMEN HEM OP EEN VERKEERDE MANIER VAST. JE MOET DEELNEMERS ALTIJD ACHTERWAARTS 
TEGENHOUDEN OM ZE EEN BESCHERMEND GEVOEL TE GEVEN. ALS ER IEMAND OP ZIJN BEEN, IEMAND 
OP ZIJN ARM EN NOG IEMAND OP ZIJN BUIK LIGT, IS DAT ENORM BEDREIGEND.’ 

 (BEGELEIDSTER JOMBA)

‘HET HEEFT ZEER LANG GEDUURD VOORDAT WE INGREPEN OMDAT WE NIET GOED WISTEN WAT TE 
DOEN. WE WAREN VOORAL ONSZELF AAN HET BESCHERMEN. ER WAS UITEINDELIJK WEL WAT  
MATERIËLE SCHADE. DAT IS NIET ZO LEUK, VOORAL OMDAT DE MAMA NIET VEEL MIDDELEN HEEFT.’ 

 (BEGELEIDSTER JOMBA)

Het is niet eenvoudig om als begeleider te weten hoe en wanneer je moet ingrijpen in een geweld- 
situatie. Zorg ervoor dat je er op tijd bij bent en grijp op een veilige en niet bedreigende manier in.

2.2 GEWELDSITUATIES INSCHATTEN

Vooraleer je kan ingrijpen bij geweld, maak je best een inschatting van de ernst van de situatie, ook 
op basis van welke kinderen of jongeren erbij betrokken zijn. Vanuit hun achtergrondinformatie kan 
je inschatten op welke manier een persoon zal reageren. Dit is echter niet eenvoudig en brengt veel 
vragen met zich mee. Is het gedrag eigen aan de leeftijd of is het bijvoorbeeld een uiting van frus-
tratie? Is er echt sprake van een conflict? Als je er vroeg genoeg bij bent, kan je de situatie inschat-
ten door het aan de betrokkenen zelf te vragen. Op die manier kan je een escalatie voorkomen.

“ ”
 ‘TOEN EEN VAN DE JONGEREN OP DE WERKING TOEKWAM, SPURTTE EEN ANDER ER NAARTOE MET  
 EEN STOK. HIJ LEEK ERMEE TE WILLEN SLAAN. IK KWAM TUSSENBEIDE EN HEB DE AANVALLENDE  
 JONGEN APART GENOMEN. IK ZEI DAT IK WILDE CONTROLEREN OF ALLES IN ORDE WAS, MAAR DAT  
 HIJ NOG ALTIJD NAAR DE ANDERE JONGEN TOE KON GAAN. DAT IK DIT OPEN LIET, VOND DE JONGEN  
 WEL GRAPPIG. BLIJKBAAR HAD DE ANDERE JONGEN EEN RACISTISCHE OPMERKING GEMAAKT. IK HEB  
 TOEN GEVRAAGD OF IK EEN GESPREK MOCHT HEBBEN MET DE ANDERE JONGEN EN DAT MOCHT.’ 
 (SPEELPLEINWERKER)
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“ ”
 ‘HET IS HEEL MOEILIJK OM TE ZEGGEN OF HIJ BEWUST GEWELDDADIG IS. MET WELKE REDEN ZOU HIJ  
 DIT DAN DOEN? IS HET EEN WEERSPIEGELING VAN ZIJN THUISSITUATIE? OF HOE MOET JE DIT  
 INSCHATTEN? JE MOET HET ONDERSCHEID KUNNEN MAKEN TUSSEN GEWELD EN PERSOONSGEBONDEN  
 AGRESSIE.’ 
 (BEGELEIDSTER JOMBA)

Schat een geweldsituatie in op basis van de informatie die je hebt over de betrokkenen: Is er echt 
sprake van geweld? Vormt hij of zij een gevaar? Moet ik ingrijpen?  

2.3 ONTLADEN VAN HET CONFLICT

Als je tussenkomt in een conflictsituatie doe je dit best op een ontladende manier. Ontladen is 
een woord dat door veel jeugdbegeleiders in de mond wordt genomen. Het betekent letterlijk 
‘de spanning wegnemen’. 

“ ”
 ‘DE KINDJES ZETTEN WE IN ZO’N SITUATIE ECHT IN EEN APARTE KAMER TOT ZE GEKALMEERD ZIJN. 
  DAARNA ZETTEN WE ZE WEER SAMEN OM TE PRATEN. ZO IS DAT EIGENLIJK RELATIEF SNEL OPGELOST.’ 
 (SPEELPLEINWERKER)

‘DE LAATSTE DAG VAN HET KAMP HAD EEN KINDJE HET WEL EEN BEETJE GEHAD. ZE SLOEG TOEN 
PLOTS HEEL HARD NAAR HAAR MONITOR. DAARNA LIEP ZE WEG. OP WEG NAAR HAAR KAMER IS 
ZE BIJ MIJ GEKOMEN. IK HEB HAAR OPGEVANGEN, HAAR LATEN UITRAZEN EN HAAR HET VERHAAL 
LATEN DOEN. UITEINDELIJK IS ZE GEKALMEERD OMDAT ZE ERKENNING KREEG EN ZICH BEGREPEN 
VOELDE.’  
(BEGELEIDSTER JOMBA)

Wanneer er een geweldsituatie voorvalt, kom je best op een ontladende manier tussen:
>   Geef de betrokkenen de ruimte om uit te razen en te ventileren. 
>   Sla niet in paniek als er iemand wegloopt, maar zorg er wel voor dat hij/of zij binnen je  
     gezichtsveld blijft. 
>   Spring bedachtzaam om met time-outs, want deze werken niet altijd.
>   Zorg er in de mate van het mogelijke voor dat je niet de enige begeleider in de buurt bent. 
     Zo kan je tijd maken om jongeren hun verhaal te laten doen.

2.4 JE EIGEN HOUDING

De manier waarop je ingrijpt, kan veel invloed hebben. Roep bijvoorbeeld niet dat iemand moet op-
houden met roepen. Handel rustig en reflexief. Dat betekent dat je je eigen gedrag inziet en je voor-
beeldfunctie goed vervult. 

Voor jonge begeleiders is rustig blijven vaak moeilijk. Maar dit heeft niet alleen te maken met minder 
of meer ervaring hebben. Er zijn ook enkele voorbeelden waarin ervaren begeleiders zelf in de fout 
gaan, bijvoorbeeld doordat ze hun geduld verliezen na een zware fysieke inspanning zoals een survi-
valtocht. In zo’n situatie is het belangrijk om de begeleider zelf ook even ruimte te geven om afstand 
te nemen van de situatie. 

“ ”
 ‘HET IS ERG ALS JONGEREN ZWAARDER GESTRAFT WORDEN OMDAT DE BEGELEIDER HET NIET GOED  
 DOET. JONGEREN GEVEN DIT OOK AAN. ZEKER OMDAT JE ALS BEGELEIDER VERWACHT DAT JONGEREN  
 HUN EIGEN GEDRAG INZIEN, MOET JE DIT OOK ZELF DOEN.’ 
 (BEGELEIDER WERKING MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JEUGD)

 ‘EEN KIND VOELT HET AAN ALS JE GEFRUSTREERD BENT. DAAROM IS HET ERG BELANGRIJK DAT JE  
 VOOR JEZELF ZORG DRAAGT, ZEKER BIJ JOMBA. ONZE KAMPEN ZIJN MENTAAL WAT ZWAARDER.  
 LANGS DE ANDERE KANT MOET JE OOK WEL TEGEN EEN STOOTJE KUNNEN.’ 
 (BEGELEIDSTER JOMBA)

 ‘IEDEREEN ZAT ’S AVONDS OP ZIJN TANDVLEES. EEN JONGERE KREEG HET EMOTIONEEL LASTIG,  
 MAAR MOEST MEE HELPEN KOKEN. DE JONGEN GOOIDE MET VERWIJTEN NAAR DE BEGELEIDER.  
 DE BEGELEIDER ANTWOORDE OP ZIJN BEURT OOK VERWIJTEND, WAARDOOR DE SITUATIE ESCALEERDE.’ 
 (BEGELEIDER WERKING MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JEUGD)

Als je wil ingrijpen in een conflict, speelt je eigen houding een belangrijke rol:
>   Blijf rustig en weet dat je een voorbeeldfunctie hebt. 
>   Vermijd dat je betrokken partij wordt in het conflict. Ga ook geen machtsstrijd aan.
>   Het is menselijk dat een begeleider zijn geduld wel eens verliest en mee in conflict gaat. 
     Geef dan niet alleen de jongere, maar ook je medebegeleider even ruimte.

2.5 FYSIEK INGRIJPEN PAS IN LAATSTE INSTANTIE

Het kan voorvallen dat een fysieke geweldsituatie zo acuut is, dat je zelf ook fysiek tussenbeide 
moet komen. Bij begeleiders die vaak in aanraking komen met jongeren met agressief gedrag, 
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gaat dit eerder over de jongeren zelf in bedwang houden. Dat doe je best op een niet bedreigende 
manier. Een andere belangrijke regel is dat je je eigen veiligheid niet in het gedrang brengt. Dan 
roep je best hulp in. Enkele begeleidsters bij Jomba zouden graag enkele technieken leren om 
jongeren ‘in bedwang te houden’, maar ook dit botst op weerstand. 

“ ”
 ‘ALS IK DE SITUATIE NIET AANKAN, HEEFT DE DEELNEMER DIE AANGEVALLEN WORDT OOK NIETS AAN  
 MIJ. DAN LIGGEN ZOWEL IK ALS HET SLACHTOFFER OP DE GROND EN IS DE ANDERE NOG IN ALLE  
 STATEN. DAAROM TELEFONEER OF ROEP IK EERST OM HULP. DIE DEELNEMER HEEFT DAN MISSCHIEN  
 EEN PAAR EXTRA SLAGEN GEHAD, MAAR ZO GERAAKT HET TENMINSTE WEL OPGELOST. JE BENT NOG  
 VERDER VAN HUIS ALS JE DAAR ZELF LIGT.’ 
 (BEGELEIDSTER JOMBA)

‘IK HEB VOOR MIJN STAGE EEN TRAINING GEVOLGD MET ALLERLEI GREPEN. IK KEN ZE GOED,  
MAAR WIL ZE NIET GEBRUIKEN OP KAMP. WIJ ZIJN GEEN GENDARMES DIE DE GASTEN ZO GOED MO-
GELIJK IN BEDWANG MOETEN HOUDEN. WE MOETEN ZE IN DE EERSTE PLAATS EEN GOEDE VAKANTIE 
GEVEN. ALS WE EEN SITUATIE NIET MEER OP EEN MANIER KUNNEN OPLOSSEN DIE VAKANTIEWAARDIG 
IS, MOETEN WE ONZE EIGEN GRENZEN AANGEVEN. ALS JE EEN DEELNEMER EEN HELE VAKANTIE IN EEN 
TIME-OUT RUIMTE MOET STEKEN, MOET JE OOK GEWOON KUNNEN ZEGGEN: DIT IS NIETS MEER VOOR 
ONS.’ 

 (BEGELEIDSTER JOMBA)

Als fysiek geweld uit de hand loopt en praten of ontladen niet werkt, grijp je pas in laatste instantie 
fysiek in. Let daarbij op de volgende dingen:

>   Breng je eigen veiligheid niet in gedrang en roep hulp in.
>   Kom niet op een bedreigende manier tussen en blijf zelf rustig.

2.6 TOEWERKEN NAAR EEN OPLOSSING

Eens de geweldsituatie bekoeld is, kan je toewerken naar een oplossing. Zorg ervoor dat kinderen 
en jongeren leren uit het conflict. Ook het geven van een zinvolle straf of beloning kan deel uitma-
ken van een goede oplossing, maar daarbij hou je best rekening met een aantal zaken.

A. Conflict als leerproces

Je kan een conflict negeren of zelf een oplossing bieden, maar je kan het conflict ook gebruiken 
als een leermoment voor de betrokkenen en voor jezelf. Om de situatie goed te doorgronden, 
spreek je best eerst apart met de verschillende betrokkenen. Wat is hun verhaal? Hoe is het 

conflict ontstaan? Jeugdbegeleiders geven aan dat je de betrokkenen op een positieve manier 
moet benaderen. Daarna kan je de betrokkenen terug samen zetten - als ze daartoe bereid 
zijn - om samen tot een oplossing te komen. Je hoeft niet steeds zelf de oplossing te bieden, 
maar je kan optreden als bemiddelaar. Belangrijk is om de situatie snel op te volgen.

“ ”
 ‘BERISPEND OPTREDEN KAN EEN AVERECHTS EFFECT HEBBEN. KINDEREN EN JONGEREN MOETEN HET  
 GEVOEL HEBBEN DAT ER GELUISTERD WORDT NAAR HUN VERHAAL.’ 

(BEGELEIDER WERKING MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JEUGD) 
 
‘JE MOET STEEDS SNEL OPVOLGEN, NIET UITSTELLEN. NA EEN WEEK IS JE REACTIE MISSCHIEN NIET MEER  
RELEVANT VOOR DE JONGEREN. BOVENDIEN MOET JE OOK AAN DE VEILIGHEID VAN DE GROEP DENKEN.’ 

 (BEGELEIDER WERKING MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JEUGD)

B. Zinvol straffen en belonen

Goed gedrag stimuleren doe je niet alleen door slecht gedrag te bestraffen, maar ook door goed 
gedrag te belonen. Het valt op dat geen enkele jeugdbegeleider dit heeft aangehaald tijdens de 
groepsgesprekken, want het maakt deel uit van het creëren van een positieve groepssfeer.

Wanneer bepaalde regels of afspraken worden overschreden, kan het wel verantwoord zijn om 
een straf te geven. Anders boet je in aan geloofwaardigheid. Toch hoef je ook niet te rigide zijn. 
Zo kan je een straf bijvoorbeeld verminderen of vermeerderen, afhankelijk van hoe de jongere 
reageert. Helaas hoorden we ook enkele voorbeelden van hoe je beter niet straft. Een fysieke 
straf is zo’n voorbeeld. Jongeren een koekje van eigen deeg geven, is ook niet de beste manier 
om een jongere iets bij te leren.

“ ”
 ‘DE GASTEN VOELEN HET MEESTAL AAN DAT ZE GESCHORST GAAN WORDEN. TOCH IS HET   
 BELANGRIJK OM TE ZEGGEN DAT JE DIT MET HET TEAM ZAL BESPREKEN. ZO KRIJGEN ZE HET   
 GEVOEL DAT ER EERLIJK WORDT GEOORDEELD OF EEN STRAF MOET OF NIET.’ 
 (BEGELEIDER WERKING MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JEUGD)

 ‘BIJ ONS HEB JE REGELS EN DE ENIGE STRAF IS EEN TIME-OUT. ALS STRAF MOETEN KUISEN OFZO,  
 GEBEURT NIET. ALS EEN KIND MET VERF HEEFT ZITTEN KNOEIEN, MOET HIJ DAT ERNA WEL SAMEN  
 MET DE ANIMATOR OPRUIMEN.’ 
 (SPEELPLEINWERKER)
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Hoe kan je zinvol straffen?
>   Straf niet zomaar en onmiddellijk, maar denk goed na over een straf. Het is belangrijk dat    
     dit op een rechtvaardige manier gebeurt.
>   Zorg ervoor dat een straf steeds zinvol is voor het kind of de jongere, bijvoorbeeld door- 
     dat de straf bijdraagt aan herstel van materiaal, van een gekwetst persoon etc.
>   Het is niet oké om een fysieke straf te geven. Een koekje van eigen deeg geven hoort hier  
     ook niet in thuis.

Je kan negatief gedrag bestraffen, maar vergeet niet om ook positief gedrag te belonen!

2.7 VERONTRUSTENDE SIGNALEN

Hoe ga je ermee om als je vermoedens hebt dat een kind of jongere thuis of op school met 
geweld geconfronteerd wordt? Vooral bij speelpleinwerkers kwam dit onderwerp veel aan bod. 
Voor onervaren jeugdbegeleiders blijkt het moeilijk om signalen van geweld op te merken en 
te weten wat je ermee moet doen, maar zelfs meer ervaren begeleiders vinden dit moeilijke 
materie. Er is veel onzekerheid over welke rol zij hierin hebben, waardoor situaties wel eens 
kunnen blijven nazinderen.

Speelpleinwerkers halen vooral de jeugddienst aan als eerste aanspreekpunt. Heel wat speel-
pleinen zijn verbonden aan de jeugddienst, waardoor dit een logische stap is. Ook het JAC 
wordt vernoemd als aanspreekpunt. In principe zou je wanneer een kind of jongere in groot 
gevaar is, dit moeten melden. Iedere burger is namelijk verbonden aan de zogenaamde  
‘algemene hulpverleningsplicht’. Een situatie kan soms zo erg zijn, dat je er wel verder mee aan 
de slag móet. Jeugdbegeleiders die al eens een melding gedaan hebben, hebben hier echter 
niet allemaal positieve ervaringen mee.

“ ”
 > ‘IK DENK DAT DE RECHTEN EN PLICHTEN NIET DUIDELIJK ZIJN VOOR JEUGDWERKERS.  DIT MAG  
 VOOR VEEL MENSEN UITGEKLAARD MAG WORDEN. UITEINDELIJK HEBBEN WIJ GEEN BEROEPSGEHEIM. 
 WIJ HEBBEN ZELFS MELDINGSPLICHT. MAAR HOEVERRE MOET DAT DAN? WIJ HEBBEN EEN NAUWE  
 SAMENWERKING MET DE SCHOOL. DAN MELDEN WIJ DINGEN AAN DE DIRECTEUR. OP DIE MANIER ZIJN  
 WIJ INGEDEKT EN NEEMT HIJ DE STAPPEN DIE NODIG ZIJN.’

 > ‘JE HANDELT VANUIT WAT JE DENKT DAT GOED IS. MAAR IK MOET ZEGGEN DAT ALS JE TEGEN MIJ  
 OVER MELDINGSPLICHT ENZO BEGINT, IK DAAR DAN OOK WAT MEER UITLEG OVER WIL.’
 (TWEE SPEELPLEINWERKERS)

“ ” 
 ‘ONLANGS HADDEN WE NE KLEINE WAARBIJ NIET ALLES PLUIS WAS. DAAR HEBBEN WE DAN WEL VOOR  
 GEBELD. ’S AVONDS KWAM DE POLITIE HEM HALEN. ACHTERAF GEZIEN IS DAT WEL GOED VOOR   
 DIE KLEINE, MAAR OP DE MOMENT ZELF ZIE JE DAAR PLOTS DRIE COMBI’S PASSEREN EN DAT KIND  
 MAG NIET MEER NAAR HUIS. DAN ZIT JE DAAR WEL EVEN. ALS ZE DAN ZEGGEN, ‘ZE HEBBEN KLEINE  
 SIMON MEEGENOMEN EN HIJ ZIT NU DAAR,’ DENK JE WEL EVEN VAN, ‘OLA.’’ 
 (SPEELPLEINWERKER)

 ‘ALS IK DAAROP TERUGKIJK, BLIJF IK ZITTEN MET EEN WRANG GEVOEL. WAT IS ONZE FUNCTIE GEWEEST?  
 ZIJN WE ER GOED MEE OM GESPRONGEN? WAS ER VOLDOENDE OVERLEG MET DE JEUGDDIENST? WE ZIJN  
 NOOIT NAAR ANDERE INSTANTIES GEGAAN OM DAT AAN TE KAARTEN. IK WEET EIGENLIJK NIET HOE   
 HET ANDERS KON.’
 (SPEELPLEINWERKER)

Wanneer een kind of jongere je een verhaal vertelt over een geweldsituatie waarmee hij of zij gecon-
fronteerd wordt, beloof dan nooit dit je het geheim gaat houden. Als de situatie ernstig is, zal je het 
toch niet zomaar kunnen negeren. Praat erover met je eigen verantwoordelijke en bespreek samen 
jullie aanpak.

Als je geconfronteerd wordt met een verontrustende geweldsituatie, kan je terecht bij het nummer 
1712. Belangrijk om weten is dat dit nog geen melding is. Het is een hulplijn voor elke burger die vra-
gen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de Centra voor 
Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) staan je bij. Je 
kan bij hen ook anoniem terecht voor informatie en advies. Wanneer het niet over seksueel misbruik 
of geweld gaat, kan je je ook richten tot een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. 

Wil je meer informatie over beroepsgeheim en andere juridische begrippen? Neem eens een kijkje 
op jeugdrecht.be. In het Raamwerk Seksualiteit en Beleid vind je hier ook achtergrondinformatie 
over (p.90 en verder).

https://1712.be/
http://www.caw.be/over-het-caw
http://www.caw.be/over-het-caw
http://www.kindermishandeling.be/startsite/3-www.html
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/ondersteuningscentrum-jeugdzorg/
http://jeugdrecht.be/
http://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/raamwerkseksualiteitenbeleidinteractief_jeugdsector.pdf
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ORGANISATIES AAN ZET!
Hoe zorg je voor een goed algemeen beleid? 

 Een beleid dat geweld voorkomt? 

Een beleid dat ook goed omgaat met geweld wanneer het toch plaatsvindt?

DEEL 3

(SPEELPLEINWERKER)

‘HET IS BELANGRIJK DAT DE HOOFDMONITOR EEN GOED ZICHT HEEFT OP DE WERKINGEN  
EN DE ACTIVITEITEN EN WEET WAT GEPASTE VORMEN ZIJN VAN INGRIJPEN  
OP SITUATIES VAN GEWELD. ZO KAN HIJ ANDERE MONI’S ONDERSTEUNEN.’ 
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‘MIJN ORGANISATIE VALT ONDER HET TYPE’ - (55 RESPONDENTEN, MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

De meerderheid van de organisaties werkt met vrijwilligers die rechtstreeks met kinderen en 
jongeren werken:

26,3% VAN DE ORGANISATIES TELT ENKEL VRIJWILLIGERS;
45,6% TELT VOORNAMELIJK VRIJWILLIGERS, MAAR OOK BEROEPSKRACHTEN.
51,8% VAN DE ORGANISATIES WERKT MET WISSELENDE GROEPEN KINDEREN EN JONGEREN.
10,7% WERKT MET EEN VASTE GROEP KINDEREN EN JONGEREN, DIE OP REGELMATIGE TIJDSTIPPEN SAMENKOMEN;
26,8% WERKT DEELS MET EEN VASTE GROEP EN DEELS MET EEN WISSELENDE GROEP. 

Je kan vaststellen dat organisaties vaak met vrijwilligers en met wisselende groepen kinderen en 
jongeren werken, wat een beleid opzetten rond omgaan met en voorkomen van geweld bemoeilijkt. 
Aan beroepskrachten kan je bijvoorbeeld meer verwachtingen stellen dan aan vrijwilligers. Werken 
met een vaste groep kinderen en jongeren heeft als voordeel dat je vanuit een continuïteit zaken 
kan opbouwen, iets wat moeilijker is als de groep kinderen en jongeren steeds wisselt.

1 EEN RAAMWERK

Het ontwikkelen en implementeren van een visie en beleid rond geweld wordt door 25% van de 
bevraagde organisaties aangegeven als een belangrijke nood. In dit luik werken we met een 
beleidskader, gebaseerd op het ‘Raamwerk Seksualiteit en Beleid’, dat ontwikkeld werd door 
Sensoa en Child Focus. Het schema telt drie soorten beleid, die ook de structuur van dit deel 
bepalen.

LEES DE DRIE BLOKKEN VOLLEDIG DOOR OF KLIK OP ÉÉN VAN DE DRIE ONDERDELEN OM METEEN NAAR HET JUISTE DEEL OVER TE GAAN

http://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/raamwerkseksualiteitenbeleidinteractief_jeugdsector.pdf
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A.  Kwaliteitsbeleid

Een kwaliteitsbeleid geeft een voorwaardenscheppend kader voor een positief leefklimaat binnen 
een organisatie. Het beschrijft de visie van je organisatie op hoe alle betrokkenen ‘geweldloos’ 
met elkaar omgaan, vanuit welke waarden je vertrekt en hoe deze worden verankerd in jullie 
dagelijkse werking en praktijk. ‘Waar sta je voor als organisatie?’ en ‘Hoe kijken we naar kinderen 
en jongeren en welke zorg hebben zij nodig?’ zijn hier de cruciale vragen. 

B.  Preventiebeleid

Een preventiebeleid bouwt verder op het kwaliteitsbeleid, maar gaat dieper in op het vermijden 
van risico’s. In een preventiebeleid wordt aandacht besteed aan het garanderen van fysiek en 
mentaal veilige omgevingen voor kinderen en jongeren, het voorzien van een duidelijk kader 
waarin kinderen, jongeren en hun begeleiders kunnen functioneren, het werken aan weerbaar-
heid van kinderen en jongeren, etc. 

C.  Reactiebeleid

Een reactiebeleid bouwt verder op het preventiebeleid en bepaalt hoe je met geweldsituaties 
omgaat. Niet iedere geweldsituatie is van die aard dat er specifieke procedures moeten worden 
opgestart. Het is wel raadzaam om een duidelijk kader te bieden aan jeugdbegeleiders over hoe 
ze met een geweldsituatie kunnen omgaan, waar ze terecht kunnen met vragen, wat er vanuit 
jouw organisatie verwacht wordt, etc. 

De omgekeerde piramide impliceert dat je best het meest aandacht besteedt aan het kwaliteits- 
beleid: hoe zorg je voor een positieve omgeving waarin alle kinderen en jongeren zich goed kun-
nen voelen? Als je als organisatie daar goed in bent, ben je al meer dan halfweg. Vandaaruit kan 
je nagaan hoe je ervoor kan zorgen dat die omgeving positief blijft. Of met andere woorden hoe je 
situaties van geweld kan voorkomen: preventiebeleid. Veel organisaties trappen in de val om bij 
een thema als geweld vooral na te denken over hoe je er goed op reageert. Maar een reactiebeleid 
is slechts het sluitstuk van een goed beleid over geweld. 

(SPEELPLEINWERKER)

‘OP VOORHAND VOLGEN WIJ VORMING ROND MAATSCHAPPELIJK KWETSBAREN.  
ZO LEREN WE DE ACHTERGROND VAN ONZE GASTEN KENNEN EN KUNNEN WE SOMMIGE 
DINGEN BETER PLAATSEN. HET EERSTE WAT MAATSCHAPPELIJK KWETSBAREN DOEN, 
IS DE ANIMATOREN TESTEN. DAT WETEN WE. DAAROM MOETEN WIJ OOK OP ÉÉN LIJN 

STAAN EN HEN OP DE JUISTE MANIER BENADEREN.’
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2 KWALITEITSBELEID

2.1 VISIE OP GEWELD

Slechts 10 van de 62 bevraagde organisaties geeft aan een geëxpliciteerde visie te hebben over 
geweld. Hierin vallen twee tendensen op. 

Vier organisaties hebben een specifieke visie over geweld. Deze omschrijft verschillende 
vormen van geweld, hun visie hierop en een kader om op een goede manier te handelen. 
Methodieken als ALKAES, LSCI en HERGO worden hiervoor gehanteerd, evenals richtlijnen voor 
een goede begeleidershouding. Twee organisaties beschikken zelfs over een zeer uitgewerkt 
draaiboek met duidelijke afspraken over wat wel en niet mag, welke procedures je in welke 
situaties volgt, etc. 

Het hebben van een specifieke visie is sterk gelinkt aan de contexten waarin de organisaties 
actief zijn. Enerzijds gaat het vooral over specifieke doelgroepen (bv. kinderen en jongeren met 
een beperking, kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties). Anderzijds over 
het soort werking. Vakantieorganisaties werken bijvoorbeeld veelal met wisselende groepen 
en een variabele begeleidingsploeg. Deze organisaties zijn gebaat bij een meer uitgeschreven 
visie. 

De andere zes organisaties hebben geen specifieke visie over geweld op zich, maar zien dit 
gekaderd binnen hun missie en visie. Dit gaat dan vooral over hoe organisaties kijken naar kin-
deren en jongeren, welke waarden of bouwstenen ze belangrijk vinden en wat dit betekent voor 
hun manier van werken. 

“ ”
 ‘BINNEN ONZE ORGANISATIE BESTAAT ER GEEN VISIE DIE PUUR OP HET FYSIEK EN MENTAAL GEWELD  
 SLAAT. ONZE VISIE HIEROMTRENT ZIT WEL VERVAT BINNEN ONZE ALGEMENE VISIE, MEER BEPAALD  
 BINNEN DE PIJLER ROND EXPERIMENTEERRUIMTE.’ 
 (JEUGDBEWEGING)

Landelijk georganiseerde jeugdorganisaties halen vaak de autonomie van lokale afdelingen 
aan en geven aan dat het uitdragen van een algemene visie wel belangrijk is, maar dat lokale 
groepen deze verder dienen uit te werken. Die visie is meestal bekend bij lokale werkingen en 
jeugdbegeleiders (7 van de 8 organisaties), veelal door briefing van jeugdbegeleiding en door 
vorming aan te bieden. Maar ze is niet altijd bekend bij de kinderen en jongeren zelf of bij hun 
ouders.  

Vaak is deze visie te raadplegen via de website of andere communicatiekanalen, maar de vraag 
is of dit wel gelezen wordt. Twee van de acht organisaties die een visie hebben, geven aan dat 

deelnemers actief gebrieft worden bij de start van bijvoorbeeld een kamp of dat dit reactief 
gebeurt, na een incident.

De meerderheid van de bevraagde organisaties geeft aan niet over een visie op geweld te be-
schikken. Redenen die hiervoor worden aangehaald zijn te weinig draagkracht (tijd, personeel), 
te weinig expertise of het wordt niet als prioriteit gezien en/of het komt weinig voor. Soms 
worden andere manieren of acties beter bevonden dan een visie op papier: informeel overleg 
en een laagdrempelig meldpunt zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Het voorzien van een 
positief klimaat waarin kinderen en jongeren met elkaar in interactie gaan, is een aspect dat 
door verschillende organisaties wordt uitgedragen. Ook door de organisaties die aangeven niet 
over een visie over geweld te beschikken. 

Hoewel veel organisaties eerder in concrete acties geloven dan in een geëxpliciteerde visie op 
geweld, kan deze toch nuttig zijn. Je hoeft daarom geen aparte visie te ontwikkelen. Zorg er wel voor 
dat er binnen je missie en algemene visie aandacht is voor dit thema. Enkele belangrijke vragen die 
je je hiervoor kan stellen:

>   Waarvoor staan we als organisatie? 
>   Hoe creëren we een positieve omgeving waarin kinderen en jongeren zich goed voelen? 
>   Hoe zorgen we voor een klimaat waarin levensthema’s zoals geweld bespreekbaar zijn?
>   Welke waarden willen we uitdragen? Hoe willen we dit doen en welke verwachtingen       
     hebben we ten aanzien van kinderen en jongeren, ten aanzien van onze jeugdbegeleiders 
     en ten aanzien van onszelf als organisatie?

Zo creëer je een kapstok waaraan je verschillende acties of instrumenten kunt ophangen.
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2.2 COMPETENTIES VAN JEUGDBEGELEIDERS VERSTERKEN

DE MEERDERHEID VAN DE JEUGDBEGELEIDERS IN MIJN ORGANISATIE BEZIT DE COMPETENTIES OM - (55 RESPONDENTEN)

Herstelgericht werken (met een dader of slachtoffer) scoort in vergelijking met de andere be-
vraagde competenties minder hoog. Is dit omdat het minder bekend is? Een woordje uitleg:

Herstelgericht werken gelooft in de groeikansen van jongeren en hun begeleiders. Het is een 
andere manier van kijken naar conflicten en incidenten. Het doel van de herstelgerichte bena-
dering is het versterken van relaties door conflicten en spanningen te zien als kansen om uit 
te leren. De aandacht gaat uit naar de aangerichte schade en de noden van het slachtoffer. De 
dader krijgt de kans om verantwoordelijkheid te nemen voor het gestelde gedrag. Er is ruimte 
voor vrije uiting van gevoelens en alle betrokkenen krijgen een actieve rol in het herstelproces. 
Er wordt samen gezocht naar een oplossing en er wordt gestreefd naar opnieuw ‘verbinding 
maken’. Op die manier kunnen ook toekomstige incidenten of conflicten vermeden worden.

Herstelgericht werken heeft reeds ingang gevonden in de jeugdhulpverlening en in het onderwijs. 
Ook enkele jeugdwerkorganisaties passen deze methodiek toe en/of geven hier vorming over. In 
bijlage vind je een overzicht van vormingen over geweld. Wil je meer te weten komen over herstelge-
richt werken? Neem eens een kijkje op de website van Steunpunt Jeugdhulp.

A. Goed bezig of valkuil?

Globaal gezien mogen we stellen dat competenties van jeugdbegeleiders in het voorkomen van 
en het omgaan met geweld vrij hoog worden ingeschat. Dat is op zich een goede zaak, maar het 
kan ook een valkuil zijn. Ga je er niet te snel vanuit dat jeugdbegeleiders wel weten hoe ze met 
geweldsituaties moeten omgaan. De begeleiders zijn misschien zelf ook van mening dat ze hier 
competent in zijn. Uit het onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat blijkt echter dat 12% 
van kinderen en jongeren in het jeugdwerk ervaring heeft met geweld. En ondanks dat de com-
petenties vrij hoog worden ingeschat, geven toch heel wat organisaties noden aan verder in te 
zetten rond bepaalde competenties (10,7% geweldsituaties voorkomen, 16,6% geweldsituaties 
goed inschatten, 39,3% goed reageren op geweldsituaties).

In het deel Jeugdbegeleiders aan Zet! werd vaak gesteld dat het voor pas startende begeleiders 
niet eenvoudig is om te weten hoe je geweld aanpakt. Vorming wordt gezien als een goede manier 
om handvatten aan te reiken, maar leren door het anderen te zien doen wordt eveneens als doel-
treffend beschouwd door jeugdbegeleiders.

B. Vorming

Jeugdbegeleiders merken op dat er in kadervorming wel al de nodige aandacht is voor het 
thema geweld. Vooral in de begeleidershouding komt dit aan bod. Ze vinden het vooral belang-
rijk om enkele ‘kapstokken’ of ‘handvaten’ mee te geven, die jeugdbegeleiders zich vervolgens 

http://2013.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=342&titel=Wat+is+herstelgericht+werken%3F
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eigen kunnen maken. Naast het bestaande aanbod is er een duidelijke vraag om zich ook op 
andere momenten meer te kunnen verdiepen. Vorming zou bovendien moeten inspelen op 
hoe je geweld kunt kaderen. Bijvoorbeeld door achtergrondinformatie te krijgen over speci-
fieke doelgroepen.

“ ”
‘IN ONZE ANIMATORCURSUS LEREN WE DRIE BEGELEIDERSHOUDINGEN WAAR JE LIEFST WAT TUSSEN 
AFWISSELT. MAAR WE LEREN OOK DAT DE KEUZE TUSSEN DIE HOUDINGEN EEN PERSOONLIJKE KEUZE 
IS. ELKE ANIMATOR HEEFT MEER VOELING MET EEN BEPAALDE HOUDING. DAN GEBRUIK JE DEZE 
OOK BETER. IK VIND DAT DE VRIJHEID DAARVOOR BIJ DE ANIMATOR MAG LIGGEN. ER MOETEN 
WEL AFSPRAKEN ZIJN OVER WAAR DE GRENZEN LIGGEN EN OVER HOE WE ONS ZEKER NIET WILLEN 
PROFILEREN.’ 
(SPEELPLEINWERKER)

‘OP VOORHAND VOLGEN WIJ VORMING ROND MAATSCHAPPELIJK KWETSBAREN. ZO LEREN WE DE 
ACHTERGROND VAN ONZE GASTEN KENNEN EN KUNNEN WE SOMMIGE DINGEN BETER PLAATSEN. HET 
EERSTE DAT MAATSCHAPPELIJK KWETSBAREN DOEN, IS DE ANIMATOREN TESTEN. DAT WETEN WE. 
DAAROM MOETEN WIJ OOK OP ÉÉN LIJN STAAN EN HEN OP DE JUISTE MANIER BENADEREN.’
(SPEELPLEINWERKER)

‘ONZE ANDERE CURSUSSEN (BUITENANIMATOR, HOOFDANIMATOR) GAAN ZEKER NOG VERDER IN OP 
HET THEMA OMDAT DE BASIS VRIJ BEPERKT IS. WE GAAN ER DRIE UUR MEE AAN DE SLAG, MAAR 
JE KAN ER OOK TWEE DAGEN MEE VULLEN. MENSEN DIE DIEPER EN VERDER WILLEN GAAN, MOETEN 
ZEKER DIE MOGELIJKHEID KRIJGEN.’
(SPEELPLEINWERKER)

C. Het anderen zien doen

Vorming krijgen is één ding. Andere jeugdbegeleiders zien handelen in de praktijk is echter ook een 
goede manier om je competenties in het omgaan met geweld bij te schaven. Startende jeugdbege-
leiders kunnen op die manier hun competenties in het omgaan met geweld bijschaven. Zo groeien 
ze stap voor stap in hun rol. Over de verschillende groepsgesprekken heen wordt gezegd dat je best 
met minimum twee begeleiders voor een groep staat. Zo kan de ene begeleider van de andere leren.

“ ”
‘ALS ER NOG BEGELEIDING BIJ STAAT, HEB IK LIEVER DAT ZE HET SAMEN OPLOSSEN. ZO LEREN ZE 
STAPSGEWIJS. TEGEN HET EINDE VAN DE WEEK LOSSEN DE NIEUWE BEGELEIDERS HET ZELF OP. MAAR EEN 
16-JARIGE BEGELEIDSTER DIE AL METEEN 14-JARIGE PUBERJONGENS MOET KALMEREN, DAT WERKT NIET.’
(SPEELPLEINWERKER) 

“ ”
‘EENS NIEUWE BEGELEIDERS ANDERE LEIDING AL EEN KEER ZIEN INGRIJPEN, HEBBEN ZE EEN BEELD VAN HOE HET 
WERKT. DE HYPOTHETISCHE CASES OP PAPIER ZIJN NATUURLIJK NODIG OP CURSUS. HET ZIEN GEBEUREN,   
HET ZELF EENS SLECHT DOEN EN HET DE VOLGENDE KEER BETER AANPAKKEN: DAAR LEER JE HET MEESTE UIT.’
(SPEELPLEINWERKER)

Het blijft belangrijk om jeugdbegeleiders goed te ondersteunen rond competenties in het 
voorkomen van en omgaan met geweld. Stimuleer de behoefte bij jeugdbegeleiders om over het 
thema geweld te willen bijleren. Zorg voor vorming op hun maat en integreer vormingen in jullie 
bestaand vormingsaanbod (bv. kadervorming of andere vormingsmomenten die je aanbiedt). 
Jeugdbegeleiders willen stapsgewijs bijleren. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende vormingen 
aangeboden worden op de cursus animator, hoofdanimator en instructeur.

Wil je als jeugdorganisatie je vormingsaanbod over geweld onder de loep nemen? Ga dan zeker  
verder naar  deel 4. Daar vind je terug wat jeugdbegeleiders belangrijk vinden in vorming  en aan 
welke inhoud zij nood hebben. In de bijlage vind je een beknopt overzicht van mogelijke vormingen 
over geweld.

2.3 COMPETENTIES VAN KINDEREN EN JONGEREN VERSTERKEN

Een belangrijke uitdaging voor de bevraagde organisaties is de competenties van kinderen 
en jongeren versterken. 23,2% geeft dit aan. Competenties versterken doe je in de eerste 
plaats door kinderen en jongeren goed te informeren. Zij zitten ook zelf soms met vragen 
over geweld. 

Neem zeker eens een kijkje op jeugdinfotheek.be of op jongerengids.be. Daar vind je heel wat in-
formatie die je kan doorspelen naar kinderen en jongeren. De Ambrassade heeft ook verschillende 
publicaties over thema’s die met geweld te maken hebben.

http://www.jeugdinfotheek.be
http://www.jongerengids.be
http://www.ambrassade.be/onze-publicaties
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3 PREVENTIEBELEID

3.1 SCREENING VERSUS COACHING EN ONDERSTEUNING

Hoe zorg je ervoor dat jeugdbegeleiders over de nodige pedagogische competenties  
beschikken? Is het samenstellen van een gedifferentieerd vormingsaanbod wel voldoende? 
Organisaties geven aan dat het ook belangrijk is om te weten welk vlees je in de kuip hebt.

Ken je jeugdbegeleiders! Breng in kaart wat je van hen kan, mag en moet verwachten.

23 van de 58 organisaties zeggen hun begeleiders op pedagogische competenties in het 
omgaan met geweld door te lichten. Een tiental screent duidelijk op voorhand. Ze vragen 
bijvoorbeeld een attest Animator in het Jeugdwerk, voorzien een duidelijke selectie- of  
sollicitatieprocedure waarin deze competenties getest worden of vragen zelfs een attest 
goed gedrag en zeden. Slechts twee organisaties maakten hier melding van.

De overige organisaties geven aan niet op voorhand te screenen, maar wel voor goede on-
dersteuning, coaching of intervisie te zorgen. Het kennen van de jeugdbegeleiders en hen 
goed opvolgen staat hier centraal. 

Bevraagde organisaties geven aan dat het nut van screenen zeer afhankelijk is van de 
functie die de persoon in kwestie uitoefent. Bij een grotere verantwoordelijkheid of bij be-
roepskrachten is dit belangrijker dan bij vrijwilligers die bijvoorbeeld van deelnemer naar 
begeleiding doorstromen. Screening wordt door de meerderheid van de organisaties als 
onnatuurlijk voor het jeugdwerk gezien. Men is er principieel tegen omwille van verschillen-
de redenen:

>   Jeugdbegeleider worden is een leerproces. Iedereen die een engagement wil 
opnemen, moet die kans krijgen. Door goed te ondersteunen, leer je gaandeweg bij. 
Screening gaat uit van wantrouwen en is dus een slecht signaal. Het verhoogt ook de 
drempel om vrijwilliger te worden, terwijl er net een grote nood is.

>   Individueel screenen gaat voorbij aan het groepsgegeven. Het is belangrijk dat een
begeleidingsploeg in zijn geheel goed functioneert. Daarnaast is er ook heel wat 
sociale controle en werkt de ploeg als een zelfregulerend gegeven.

3.2 REGELS EN AFSPRAKEN MET JULLIE JEUGDBEGELEIDERS

JEUGDBEGELEIDERS KUNNEN IN MIJN ORGANISATIE TERUGVALLEN OP REGELS EN AFSPRAKEN ROND - (58 RESPONDENTEN)

Maak je kersverse jeugdbegeleiders op één of andere manier wegwijs rond zaken als ethiek en ge-
weld. Deze informeel bespreken in leidingsploeg kan al voldoende zijn. Maar dat gebeurt best niet 
enkel wanneer er een bepaald incident heeft plaatsgevonden. 

Een ander idee is het sluiten van een vrijwilligersovereenkomst met nieuwe vrijwilligers. Hierin staan 
vaak praktische afspraken. Je kan van dit instrument gebruik maken om hier ook bepaalde regels in 
vast te leggen over omgaan met geweld, begeleidershouding, etc. 
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STRAFFEN 
EN BELONEN

3.3 REGELS EN AFSPRAKEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Jeugdbegeleiders kunnen misschien terugvallen op bepaalde regels en afspraken van de 
organisatie, maar worden deze ook bekendgemaakt naar kinderen, jongeren of hun ouders? 
Hoewel ook kinderen en jongeren gebaat zijn met duidelijkheid, blijken weinig organisaties dit 
te doen. Het type organisatie speelt hierbij een grote rol.

KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS WORDEN RECHTSTREEKS OP DE HOOGTE GEHOUDEN VAN DE REGELS ROND  
(58 RESPONDENTEN)

>   Voor organisaties die vormingen aanbieden in andere contexten (bv. een school) is 
dit weinig of niet van toepassing. Ze zijn meestal gebonden aan de regels en afspraken 
van die specifieke context.

>   Een minderheid, vooral bestaande uit vakantieorganisaties, hanteert wel concreet 
uitgeschreven regels. Vaak zijn het slechts enkele regels, omwille van het belang aan 
duidelijkheid voor de kinderen en jongeren. Deze worden rechtstreeks gecommuniceerd 
door bijvoorbeeld een kampreglement mee te geven bij de inschrijving. 

>   De meerderheid heeft geen concreet uitgeschreven regels, maar deze vloeien voort 
uit de visie, waarden en bepaalde kaders die de organisaties hanteren. Een voorbeeld 
van zo’n natuurlijk ontsprongen regel is respect. Een aantal organisaties geeft aan dat 
aan het begin van een kamp of activiteit samen met de kinderen en jongeren afspraken 
worden gemaakt. Deze inspraak heeft als voordeel dat de regels beter nageleefd 
worden. 

>   Andere organisaties gaan dan weer eerder reactief te werk. De ‘ongeschreven’ regels 
worden enkel aangehaald of er wordt enkel ingegrepen wanneer ze overtreden worden. 

Organisaties hanteren verschillende strategieën voor regels en afspraken. Wel zijn ze het 
erover eens dat je moet vertrekken vanuit het positieve. Bij enkele organisaties leeft wel 
de wens om een duidelijker beleid op te maken en meer transparant te communiceren, 
maar weer worden er praktische bezwaren gesteld zoals het ontbreken van tijd.

Je hoeft geen waslijst aan regels en afspraken vast te leggen. Ga uit van het positieve en maak 
duidelijk welke waarden jouw organisatie belangrijk vindt. Dit biedt houvast en een vertrekpunt 
voor jeugdbegeleiders om met kinderen en jongeren zelf meer concrete afspraken te maken. 
Organisaties geven aan dat afspraken die in samenspraak met kinderen en jongeren tot stand 
komen, beter gedragen zijn en ook beter worden opgevolgd.
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4  REACTIEBELEID

Wat doe je als organisatie bij een (ernstige) geweldsituatie? Vooraleer je hierover nadenkt, krijg 
je best eerst een goed zicht op de vormen van geweld die in jouw werking voorkomen. Je kan je  
reactiebeleid hierop baseren.

4.1  EEN ONDERSTEUNENDE ROL VOOR JEUGDBEGELEIDERS 

Jeugdbegeleiders vangen regelmatig signalen op van geweld dat buiten de vrijetijdscontext plaats-
vindt. In zulke situaties worstelen begeleiders vaak met hun rol.

A.  De rol van jeugdbegeleiders

Over de rol van jeugdbegeleiders bij verontrustende signalen van geweld, zijn de meningen 
verdeeld. 58,6% van de bevraagde organisaties vindt dat jeugdbegeleiders hier een zekere, maar 
beperkte opdracht hebben. 24,1% geeft aan van niet, maar een beduidend deel hiervan haalt 
eveneens die beperkte opdracht aan. Volgens die beperkte rol zijn jeugdbegeleiders vaak een 
vertrouwensfiguur voor kinderen en jongeren. Een luisterend oor bieden is hierbij zeer belangrijk, 
zodat een gevoelig thema als geweld bespreekbaar wordt. Jeugdbegeleiders zouden bepaalde 
signalen – die kunnen wijzen op geweld – moeten kunnen herkennen. Hun rol bestaat er vooral in 
om dergelijke situaties verder te signaleren binnen de organisatie, aan een lokale jeugddienst of 
een andere instantie, zodat deze zelf gericht kan doorverwijzen wanneer nodig.

Voor veel organisaties stopt hier de taak van een jeugdbegeleider: ‘Een jeugdwerker is geen hulp-
verlener, want hij is hier ook niet voor opgeleid.’ Een jeugdbegeleider heeft niet het mandaat om 
zelf initiatief te nemen of eigenaarschap te claimen over de situatie - hoe goed bedoeld dan ook. 
Het zijn de koepels of jeugddiensten die de jeugdbegeleiders moeten ontlasten - of hen eerder 
tegen zichzelf moeten beschermen - en er verder mee aan de slag moeten gaan.

Toch is dit niet zo zwart-wit te stellen. Jeugdbegeleiders in werkingen met kinderen en jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare situaties krijgen regelmatig hulpvragen. Omdat zij frequent aanwezig 
zijn in de leefwereld van kinderen en jongeren en voor een zekere continuïteit zorgen, zijn ze door-
gaans toegankelijker dan professionele hulpverleners. Soms worden ze zelfs gezien als ‘hulpverle-
ner’ omdat ze vertrouwen krijgen en geven.

Als organisatie zorg je best voor een visie over de rol van jeugdbegeleiders: welke verwachtingen 
hebben jullie ten aanzien van jeugdbegeleiders, wanneer zij geconfronteerd worden met 
een geweldsituatie?

B.  De ondersteuningsrol van organisaties

Het is belangrijk dat jeugdbegeleiders de nodige ondersteuning vinden wanneer ze geconfron-
teerd worden met een geweldsituatie. Zo kunnen ze hun rol op een goede manier waarmaken. 
De ondersteuningsrol die organisaties zichzelf toebedelen, wordt op verschillende manieren 
ingevuld:

>   het voorzien van een laagdrempelig aanspreekpunt binnen de organisatie;
>   informeel overleg en teamoverleg;
>   informeren; sensibiliseren en vormen van jeugdbegeleiders zodat ze inzicht krijgen in 
de problematiek, welke rol zij hierin hebben, etc.;
>   het voorzien van een duidelijk stappenplan of procedure bij de aanpak van een 
geweldsituatie;
>   kennis van het hulpverleningslandschap om gericht te kunnen doorverwijzen. 

Het is belangrijk dat jeugdbegeleiders een duidelijk en laagdrempelig aanspreekpunt hebben 
binnen je organisatie. In hoeverre zijn jullie aanspreekbaar voor incidenten van geweld? Zijn jullie 
laagdrempelig genoeg georganiseerd?

C.  Professioneel advies

Wanneer een situatie heel ernstig is, kan je dit als (koepel)organisatie niet alleen opnemen. Het is 
voor jeugdbegeleiders niet altijd duidelijk wie of welke dienst je best aanspreekt. Soms verloopt 
het inwinnen van advies vlot omdat bepaalde diensten in de nabijheid liggen en dus gekend zijn en 
zij goed kunnen doorverwijzen. Maar dat is niet overal het geval. Jeugdbegeleiders vinden het 
ook belangrijk om op de hoogte te blijven van hoe een situatie verder wordt afgehandeld.  
Ze krijgen echter niet vaak gehoor bij hulpverlening of politie.

“ ”
‘ACHTERAF DENK IK DAT BELLEN NAAR DE DIENST ALTIJD MIJN EERSTE REACTIE IS. HOE SCHATTEN ZIJ HET 
JUIST IN? IS HET ERNSTIGER OF MINDER ERG DAN WE DENKEN? MOET JE DE POLITIE BELLEN ALS HET OVER 
SEKSUEEL GEWELD GAAT? OP DEZE VRAGEN HEB IK PERSOONLIJK NIET ALTIJD EEN ANTWOORD. LICHT JE DE 
OUDERS IN? EN HOE? EENS JE EEN AANTAL JAREN MEEDRAAIT, KAN JE DIT ZELF EEN BEETJE INSCHATTEN. 
TOCH VIND IK HET EEN VEILIGHEID DAT JE KAN BELLEN EN ER MET EEN AANTAL MENSEN OVER KAN PRATEN.’
(BEGELEIDSTER JOMBA) 

‘IK HEB AL WREED VEEL DINGEN ZELF UITGEZOCHT. DAT VIND IK NIET JUIST. DIE MENSEN WORDEN 
DAARVOOR BETAALD EN BESCHIKKEN OVER MEER KENNIS. ZE MOETEN MEER EEN AANSPREEKPUNT 
ZIJN. ZO KUNNEN WE ZEGGEN: “BEL NAAR DE DIENST EN DIE LEGT UIT WAT JE MOET DOEN”.’ 
(BEGELEIDSTER SPEELPLEIN)
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“ ”
> ‘IK VIND NIET DAT EEN SPEELPLEIN MOET WETEN HOE DE ZAAK VERDER IS AFGEHANDELD,  
MAAR DAT LEEFT DAN WEL ENORM BIJ DE ANIMATOREN. JIJ HEBT HET GEMELD EN VOORAL JONGE 
ANIMATOREN BLIJVEN MET VRAGEN ZITTEN.’ 

> ‘OOK AL KRIJGEN WE MAAR EEN BERICHTJE “HET WORDT BEHANDELD”.’
(TWEE SPEELPLEINWERKERS)

4.2  EEN LAAGDREMPELIG AANSPREEKPUNT

Jeugdbegeleiders geven tijdens de groepsgesprekken duidelijk aan dat ze ergens terecht 
moeten kunnen om hun verhaal te doen of advies te vragen. Ze willen weten dat ze er niet 
alleen voor staan. Jeugdbegeleiders kijken hiervoor in de eerste plaats naar hun eigen orga-
nisatie. Intervisie in hun begeleidingsploeg of team wordt gezien als een goede methode. 
Als je bijvoorbeeld een bepaalde situatie verkeerd hebt aangepakt, kan je wel eens met een 
schuldgevoel achterblijven. Erover praten met andere jeugdbegeleiders helpt, merken ze zelf. 
Jeugdbegeleiders hebben nood aan een goede, ondersteunende begeleiderscultuur. De verant-
woordelijke van de werking heeft een belangrijke rol te vervullen. Bij dagdagelijkse, maar zeker 
ook bij ernstige situaties.

“ ”
‘WE EVALUEREN BIJNA DAGELIJKS DE SITUATIES DIE HEBBEN PLAATSGEVONDEN. DAN HOUDEN WE 
EEN INTERVISIE MET ONZE ANIMATOREN.’ 
(SPEELPLEINWERKER)

‘HET IS BELANGRIJK DAT DE HOOFDMONITOR EEN GOED ZICHT HEEFT OP DE WERKINGEN EN DE ACTIVITEITEN  
EN WEET WAT GEPASTE VORMEN ZIJN VAN INGRIJPEN OP SITUATIES VAN GEWELD. ZO KAN HIJ DE ANDERE MONI’S 
ONDERSTEUNEN.’ 
(SPEELPLEINWERKER)

> ‘DAT ZE ADVIES GEVEN, MEE NADENKEN EN MOEST HET ECHT ERG ZIJN, DAT ZE OOK MEE BELLEN 
OF REGELEN DAT DE SITUATIE OPGELOST GERAAKT.’ 
> ‘IK HEB DAN OOK ZO EEN BEETJE HET GEVOEL DAT DE VERANTWOORDELIJKHEID NIET MEER ALLEEN 
BIJ MIJ LIGT, MAAR OOK BIJ DE ORGANISATIE.’ 
> ‘EN IS DAT EEN GOED GEVOEL?’ 
> ‘JA, VOOR MIJ WEL!’ 
(GROEPSGESPREK BIJ SPEELPLEINWERKERS)

82,5% van de organisaties geeft zelf aan dat ze over een laagdrempelig aanspreekpunt beschikken. 
Jeugdbegeleiders worden hiervan op de hoogte gebracht via vorming, cursussen, de website, 
een draaiboek, een arbeidsovereenkomst, etc. 

Hoewel enkele organisaties over één duidelijk aanspreekpunt beschikken (bv. een noodnummer, 
e-loket, één persoon of een permanentiesysteem), kunnen we vaststellen dat zo’n aanspreekpunt 
eerder hiërarchisch is georganiseerd:

>   Het team of de verantwoordelijke (van een lokale groep of een kamp) wordt als 
eerste aanspreekpunt gezien. Organisaties gaan ervan uit dat er een open klimaat 
is met gedeelde verantwoordelijkheid waardoor bepaalde zaken zeker naar boven 
komen. Een ‘verantwoordelijke’ wordt beschreven als iemand met een hoge(re) 
pedagogische bekwaamheid, geschoold omtrent deze problematiek of ten minste 
grondig gebrieft door een beroepskracht.

>   Wanneer nodig kunnen verantwoordelijken op hun beurt terecht bij de staf,  
de coördinator, de Raad van Bestuur of bij een speciaal daarvoor geïnstalleerd orgaan 
(bv. een deontologische commissie). In het geval dat er bij een ernstige situatie extern 
moet gecommuniceerd worden, ligt deze verantwoordelijkheid meestal bij de coördi-
nator of een bestuurslid.

Enkele tips met betrekking tot een aanspreekpunt: 
>   Is jullie aanspreekpunt laagdrempelig genoeg? Dit kenbaar maken is een eerste stap, 
maar het is vooral de aanpak van het aanspreekpunt die veel bepalend is voor de onder-
steuning van jeugdbegeleiders. 
>   Zorg ervoor dat personen die deel uitmaken van het aanspreekpunt ook zelf voldoende 
ondersteund worden. Hoe worden zij gevormd of gebrieft? 
>   Niet enkel jeugdbegeleiders, maar ook andere betrokkenen (zoals kinderen en jongeren 
en hun ouders) moeten ergens terechtkunnen. Is dit hetzelfde aanspreekpunt en is dit vol-
doende bekend bij kinderen, jongeren en hun ouders?

4.3  EEN STAPPENPLAN

Slechts 26,3% van de bevraagde organisaties beschikt over een stappenplan of ‘protocol’ om 
adequaat om te gaan met (ernstige) situaties of meldingen van geweld. Dit komt door een gebrek 
aan tijd of expertise, of omdat organisaties dit principieel niet nodig vinden.

Organisaties vinden het belangrijk om maatwerk te bieden. Iedere situatie dient individueel 
bekeken te worden, want enorm veel is contextgebonden. Een uitgeschreven stappenplan zou 
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Centra Algemeen Welzijnswerk, Vertrouwenscentra kindermishandeling, Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg en Meldpunt 1712 zijn slechts in beperkte mate gekend. Belangrijk om 
weten is dat niet elke contactopname met een hulpverleningsinstantie onmiddellijk als een 
‘melding’ wordt opgevat.

beperkend werken. Een andere reden voor het gebrek aan een stappenplan is dat je als 
jeugdorganisatie uiteindelijk geen hulpverlening geeft. Je bent een basisaanspreekpunt, 
maar je rol eindigt bij het doorverwijzen van. Organisaties die niet werken volgens een 
stappenplan, geloven eerder in evaluatie en intervisie. De coördinator wordt ook aangeduid 
als de persoon die het overzicht bewaart over verschillende incidenten.

Een aantal organisaties beschikt niet over een volledig uitgeschreven stappenplan, maar wel 
over enkele vastgelegde afspraken of procedures. Niet alles wordt hierin uitgeschreven, maar de 
expertise en knowhow is wel in huis. 

Toch blijkt 29,3% van de organisaties noden te hebben rond een stappenplan. Het gaat dan 
vooral over procedures of informatie over ondersteuning van de verschillende betrokkenen 
(dader, slachtoffer, groep, begeleiders en omgeving); de communicatiestrategie naar alle 
betrokkenen; procedures voor de behandeling van een melding en doorverwijsmogelijkhe-
den naar gespecialiseerde diensten (bv. hulpverlening).

Het niet werken met vastgelegde procedures beantwoordt aan de vraag naar een individuele 
aanpak, maar kan ook voor willekeur zorgen. Bepaal zelf als organisatie waar jullie nood aan 
hebben. 

>   De manier waarop voorgaande incidenten werden aangepakt en de evaluatie 
hiervan, kunnen als basis dienen. 
>   Schrijf enkele zaken uit. Dit zorgt voor continuïteit. 

Je enkel baseren op de expertise en knowhow die in huis is, heeft als valkuil dat deze verloren 
gaat wanneer de persoon in kwestie uit de organisatie vertrekt. Goed kennismanagement is 
ook met betrekking tot dit thema belangrijk.

In het Raamwerk Seksualiteit en Beleid vind je vanaf p. 52 een protocol voor jeugdwerk.  
Dit protocol is vrij algemeen opgevat en zeer specifiek gericht op seksueel geweld. Bij een 
goede vertaling naar de context van jouw organisatie en bij een uitbreiding tot andere vormen 
van geweld, is dit een goed vetrekpunt.

4.4  ORGANISATIES VERWIJZEN DOOR

Jeugdbegeleiders richten zich regelmatig tot hun eigen (koepel)organisatie met vragen over 
geweld. 25,9% van de bevraagde organisaties signaleert een belangrijke nood om bij ern-
stige vormen van geweld gericht te kunnen doorverwijzen. Organisaties blijken niet altijd 
goed te weten naar welke organisaties of diensten dit kan. Diensten zoals Slachtofferhulp, 

INSTANTIE

INFORMATIE EN 

VORMING

ADVIES OF INFORMATIE 

BIJ (VERMOEDEN VAN) 

GEWELD HULPVERLENING MELDING RECHTSBIJSTAND HERSTELBEMIDDELING

http://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/raamwerkseksualiteitenbeleidinteractief_jeugdsector.pdf


64 65

VORMING OVER GEWELD
Aan welke vormingen hebben jeugdbegeleiders nood?

 Hoe breng je vormingen over geweld best aan?

DEEL 4

(SPEELPLEINWERKER)

 ‘HET ENE SPEELPLEIN IS HET ANDERE NIET. AL WAS HET MAAR QUA GROOTTE, 
QUA BUURT OF QUA DOELGROEP; MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JONGEREN  

OF MEER MIDDENKLASSE.’
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1  ZICHT OP HET AANBOD

De jeugdbegeleiders en organisaties uit de bevragingen zijn zeer geïnteresseerd in vormingen 
over geweld, maar zeggen het bestaande aanbod niet te kennen. Jeugdbegeleiders stelden de 
vraag naar een gecentraliseerde plek waar men een overzicht van het aanbod kan bekomen. 
Heel het aanbod in kaart brengen, is echter onmogelijk. Het verandert dan ook continu. 

Als voorbereiding op de vormingsavonden maakten we een lijst op van bestaande vormingen over 
geweld. Dit beknopte overzicht- want er zijn er nog veel meer - vind je in de bijlage.

Op volgende websites kan je snuisteren in materiaal om met kinderen en jongeren zelf te gebruiken:
> Databank van het Vlaams Vredesinstituut: Deze informatie over vredeseducatie in het 
onderwijs kan je inspireren om dingen te vertalen naar je eigen specifieke context.  
> Op de website van het Centrum voor Informatieve Spelen vind je educatieve materialen en 
spelen over geweld.  
> Ook Tumult biedt veel vormingen en producten aan om met kinderen en jongeren te 
gebruiken.

2  VORMINGEN GEVEN

Een vorming staat of valt in zekere mate met de persoon die het geeft. Veel ervaring en een goede 
bagage zijn belangrijke succesfactoren. Ook de mate waarin een methodiek effectief bleek, is een 
goede kwaliteitsnorm. Daarnaast willen jeugdbegeleiders vooral praktisch aan het werk en willen 
ze vorming die is afgestemd op het soort context waarin ze werkzaam zijn.

2.1  PRAKTISCH, MAAR THEORETISCH ONDERBOUWD 

In het deel Jeugdbegeleiders aan Zet! geven jeugdbegeleiders aan dat theoretische bagage erg 
belangrijk is. Ze willen vooral informatie over de achtergrond van (specifieke groepen) kinderen en 
jongeren om gedrag te kunnen kaderen. Jeugdbegeleiders hebben niet zozeer nood aan richtlijnen 
hoe ze moeten handelen, maar wel aan handvaten die ze naargelang de betrokkenen en de situatie 
kunnen gebruiken.

Het mag dus niet enkel bij theorie blijven. Jeugdbegeleiders willen graag zien hoe je iets doet, 
bijvoorbeeld door het gebruik van ondersteunend beeldmateriaal. Maar vooral ook door te leren 
hoe ze er zelf mee aan de slag kunnen en zelf in te oefenen. Ervaringsgericht werken wordt als 
zeer leerrijk beschouwd.

“ ”
‘WIJ BEREIDEN ONS VOOR OP BEPAALDE SITUATIES. EEN FILMPJE IS DUIDELIJKER DAN WOORDEN OP PAPIER. 
ZO KUNNEN WE BIJVOORBEELD ZIEN HOE JE KINDEREN DIE SLAAGS RAKEN, UIT ELKAAR KAN TREKKEN.’ 
(BEGELEIDSTER SPEELPLEIN)

‘IN ALLE SESSIES ZIT EEN ASPECT OVER KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING. ZO KRIJGEN DE 
BEGELEIDERS TIEN MINUTEN VOOR HET BEGIN VAN EEN SPEL TE HOREN DAT ÉÉN VAN DE INSTRUCTOREN 
MET EEN BEPERKING SPEELT. ZE MOETEN ER DAN VOOR ZORGEN DAT DIE DEELNEMER OOK KAN MEEDOEN 
MET HET SPEL. DAT IS LEUK, MAAR OOK LEERRIJK.’ 
(BEGELEIDSTER JOMBA) 

Voorzie voldoende tijd om naast theorie ook ruimte te maken voor een praktische toepassing. 
Maak je vorming zo concreet en visueel mogelijk, zodat begeleiders echt zien hoe ze kunnen 
handelen. Dat kan je doen door filmpjes te gebruiken. Maar het hen zelf laten ervaren, is nog 
leerrijker.

2.2  VERTREK CONTEXTGERICHT

Jeugdbegeleiders haalden zowel tijdens de vormingsavonden als tijdens de groepsgesprekken 
aan dat vormingen niet altijd zijn afgestemd op hun eigen werking. Vormingen worden vaak 
georganiseerd voor verschillende soorten werkingen samen, waardoor het moeilijk is om op 
specifieke situaties in te spelen. Zelfs binnen eenzelfde soort werking wordt er gewezen op de 
verschillen.

Wanneer externe organisaties een vorming aanbieden, wordt het nog ingewikkelder. Ze zijn vaak 
niet bekend met de specifieke contexten van de verschillende jeugdorganisaties. Volgens jeugd-
begeleiders hebben de koepels van jeugdorganisaties de taak om een goede vertaalslag te maken 
van het bestaande aanbod omdat zij de praktijk beter kennen. Verantwoordelijken van een werking 
moeten omgekeerd ook kunnen bekijken welke vorming voor jeugdbegeleiders interessant kan zijn.

Als externe partner moet je je vorming kunnen differentiëren naar verschillende contexten  
(zoals een kamp, een speelplein of een jeugdhuis), maar ook naar de doelgroep en leeftijd.

http://www.vredeseducatie.be/
http://www.spelinfo.be/index.php?l=ned&pagina=22
http://tumult.be/zoeken/type/vorming
http://tumult.be/producten


68 69

“ ”
‘TJA, DE METHODIEK. IK BEN ER NOG NIET HELEMAAL UIT OF IK ER WEL ACHTER STA. OP ONS 
SPEELPLEIN WERKEN WIJ NIET MET LEEFTIJDSGROEPEN, MAAR MET EEN OPEN SPEELAANBOD.  
IK GELOOF WEL DAT JE BIJ DE TIENERS DE GROEP EEN KEER KAN SAMEN ZETTEN OM TE KIJKEN HOE 
JE IETS ALS GROEP AANPAKT. MAAR DIT MOET NIET VOOR HET MINSTE GEBEUREN.’
(SPEELPLEINWERKER)

‘DE HELE JEUGDRAAD ZAT OP DIE VORMING. OOK DE JEUGDHUIZEN, DE JEUGDBEWEGINGEN EN HET 
SPEELPLEIN. IEDEREEN LEERDE WEL IETS BIJ, MAAR BLEEF OP ZIJN HONGER ZITTEN OMDAT DE NOOD 
ZODANIG DIVERS WAS. WE SPREKEN HIER OVER TOTAAL VERSCHILLENDE WERELDEN.’
(SPEELPLEINWERKER)

‘HET ENE SPEELPLEIN IS HET ANDERE NIET. AL WAS HET MAAR QUA GROOTTE, QUA BUURT OF QUA 
DOELGROEP; MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JONGEREN OF MEER MIDDENKLASSE.’
(SPEELPLEINWERKER)

‘DE HOOFDVERANTWOORDELIJKEN KENNEN HET PLEIN EN HUN DOELPUBLIEK BINNENSTEBUITEN. 
ZIJ WETEN WAT DE ANIMATOREN NODIG HEBBEN EN WIE HUN DEELNEMERS ZIJN. DUS ALS ER ZO’N 
AANBOD IS, ZOU DAT OK ZIJN. MAAR HET MOET NIET IETS STANDAARD ZIJN. DAT IS IETS DAT EEN 
PLEIN ZELF MOET BEKIJKEN.’
(SPEELPLEINWERKER) 

Wanneer je een vorming over geweld wil organiseren en hier een externe partner voor uitnodigt, 
is het belangrijk om voldoende af te stemmen. Zeker wanneer deze weinig bekend is met jeugd- of 
sportcontexten.

>   Licht de externe goed in over jullie werking en geef eventueel enkele duidelijke voor- 
     beelden van geweldsituaties die bij jullie voorkomen. 
>   Geef een duidelijk profiel van de deelnemers: Wat is hun voorkennis? Wat is hun leeftijd?  
     Waar hebben ze vooral nood aan? 

Als koepel of jeugddienst kan je hierin een belangrijke rol opnemen en ervoor zorgen dat de vor-
ming écht op maat van jeugdbegeleiders is.

3  INHOUDELIJKE NODEN

3.1  ZOWEL PREVENTIEF ALS CURATIEF

Het valt op dat bij de workshops met een preventieve benadering - zoals ‘hoe zorg je voor een 
positief groepsklimaat’ - toch de vraag gesteld wordt naar het curatieve deel van het verhaal. 
Jeugdbegeleiders hebben graag een omvattend verhaal, waar ze leren om zowel geweld te 
voorkomen als ermee om te gaan. Het is niet altijd mogelijk om de twee benaderingen in iedere 
vorming te integreren, maar probeer deelnemers toch met beide in aanraking te laten komen.

3.2  HIATEN IN HET AANBOD

Jeugdbegeleiders signaleerden volgende vormingsnoden:

>   Hoe en wanneer moet een jeugdbegeleider (fysiek) ingrijpen op fysiek geweld? 
Sommige jeugdbegeleiders zijn voorstander van het aanleren van bepaalde technieken 
(bv. houdgrepen), maar andere jeugdbegeleiders zijn hier dan weer tegen. Ook leeft de 
vraag hoe je vroegtijdig kan ingrijpen om een escalatie te vermijden.

•   De LSCI (Life Space Crisis Intervention) wordt vooral door begeleiders van werkingen 
met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties als zeer bruikbaar en zinvol benoemd. 
Helaas is deze erg duur en tijdsintensief, waardoor ze weinig toegankelijk is. Een korte 
sessie werd tijdens de vormingsavonden gegeven, maar deze werd als te kort beoordeeld 
om heel de methodiek te kunnen toelichten, laat staan om ze in te oefenen.

>   Het leren omgaan met en preventie van homofoob geweld werd vooral door 
begeleiders van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties 
aangegeven als een nood. Hoewel het thema de laatste jaren ook meer beleidsaandacht 
krijgt, is er anno 2014 nagenoeg geen aanbod dat zich richt naar jeugdbegeleiders. 
Op onze vraag ontwikkelde çavaria een workshop voor onze vormingsavonden.  
Deze trokken slechts een beperkte opkomst. Is dit slechts een kwestie van vraag en 
aanbod beter afstemmen?

>   Over vormingsinhouden die breder gaan - zoals omgaan met vooroordelen en 
discriminatie - bestaat er wel aanbod, maar ook hier blijkt dit weinig gericht te zijn op 
vrijetijdscontexten.
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1 PREVENTIEF AANBOD

1.1 HERKADEREN EN HERSTELGERICHT WERKEN

1.2 OMGAAN MET DIVERSITEIT EN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIES

NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

BETER VOORKOMEN  
DAN GENEZEN

Een kader waarbinnen probleemgedrag ge-
plaatst kan worden met de nadruk op preventie 
en het belang van herstelgericht werken en 
verbondenheid. (halve dag)

Heb je soms te maken met negatief gedrag van 
kinderen/ jongeren en zie je soms geen uitweg 
meer met deze kinderen/ jongeren?  

Tijdens deze workshop trachten we negatief 
gedrag positief te herkaderen door ‘een andere 
bril’ op te zetten. Thema’s als kernkwadranten en 
herstelgericht werken vormen de rode draad van 
deze workshop.
(1 dag en halve terugkomdag)

PROFESSIONELEN ARKTOS

ARKTOSPROFESSIONELEN

POSITIEF 
HERKADEREN

NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

DIVERSI-TIJD

Vanuit een uitwisseling van de eigen ervaringen 
komen we tot een omschrijving van diversiteit en 
de concrete noden op dit vlak. Van hieruit gaan 
we samen op zoek naar begeleidersstijlen die di-
versiteit als kracht aanwenden in het leerproces.

ARKTOSPROFESSIONELEN
EEN OVERZICHT VAN HET VORMINGSAANBOD OVER GEWELD

We maakten een overzicht van bestaande vormingen over geweld. Hieronder vind je zowel het 
preventieve (voorkomen van geweld) als het curatieve aanbod (reageren op geweld). Deze lijst 
is zeker niet volledig en vooral vanuit jeugdwerk samengesteld, maar het geeft al een zicht op 

mogelijks interessante vormingen.

BIJLAGE
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NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

BAL MARGINAL? 
 IK DACHT HET NIET!

Werken met jongeren die zich in een maat-
schappelijk kwetsbare positie bevinden: tips & 
tricks, do’s & dont’s. Hoe bereik je ze? Hoe betrek 
je ze op een positieve manier bij de werking? 
Hoe werk je aan een goede relatie jongere-be-
geleider? Onze workshop besteedt eerst even 
aandacht aan het ‘fenomeen’ maatschappelijke 
kwetsbaarheid. Nadien willen we voorbeelden 
uit de groep laten komen en hierop inspelen. 
Tussendoor vullen we zoveel mogelijk aan met 
voorbeelden uit de jarenlange ervaringen bij vzw 
LEJO. Hierbij focussen we sterk op een positieve 
benadering. We geloven bij LEJO namelijk heel 
sterk dat je met een ‘empowerende’, ervarings-
gerichte en positieve benadering héél wat kunt 
bereiken met deze jongeren. Laat je verleiden en 
wordt stapelgek op deze jongeren...

Workshop over de preventie van homofoob en 
transfoob geweld door middel van beeld- 
materiaal en reflecties uit de groep.

BEGELEIDERS, LEIDING 
(JONGVOLWASSENEN)

ÇAVARIA

LEJO

VANAF 16 JAAR. IEDEREEN DIE VANUIT 
DE VRIJE TIJD IN AANRAKING KOMT 

(ÉN/OF AAN DE SLAG WIL) MET 
JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJK 

KWETSBARE POSITIE.

PREVENTIE VAN  
HOMOFOOB GEWELD

1.3 JONGEREN, RELATIES EN GEWELD

NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

JONGEREN, RELATIES  
EN GEWELD

Op ludieke wijze met jongeren in discussie gaan 
over relaties, wat kan en wat niet kan, wat geweld 
is en hoe dit kan worden vermeden.

ZIJN VZW16-20 JAAR

1.5 GROEPSSFEER EN GROEPSDYNAMICA

NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

DOORSPELEN

De vorming ‘Doorspelen’, gebaseerd op het 
gelijknamig boekje ‘Door Spelen, een speels 
antwoord op conflict, macht en geweld’ is een 
vorming waarin we de deelnemers laten kennis 
maken met het plezier van niet-competitieve 
spelen.

De focus ligt in deze vorming op spelimpul-
sen! De deelnemers worden ondergedom-
peld in een bad van niet-competitieve en 
samenwerkingsspelen.
Opmerking: grotere speelruimte nodig

TUMULTANIMATOREN

NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

INDIVIDUELE WERKVORMEN
1 + 1 = 3

Een gesprek hebben met een jongere is niet altijd 
even makkelijk. Wil je soms bepaalde zaken te 
weten komen over een jongere maar kom je niet 
altijd tot de essentie? Hoe help je de jongeren 
om zelf tot inzichten te komen? Stel ik de juiste 
vragen? 

In deze vorming willen we stil staan bij al deze 
vragen. Concreet leren de deelnemers hoe een 
goed gesprek te voeren. Maar ook bieden we 
naast gespreksvoering andere methodes aan om 
met individuele jongeren aan de slag te gaan. 
Kortom een interactieve, ervaringsgerichte en 
veelzijdige tweedaagse.

ARKTOSPROFESSIONELEN

1.4 GESPREKSTECHNIEKEN
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NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

GOED BEGONNEN  
= HALF GEWONNEN! 

WERKEN AAN  
EEN POSITIEVE 
GROEPSSFEER!

GROEPSVERDELERS

We kijken welke methodieken je kan gebruiken 
om te werken aan een positieve groepsbin-
ding (kennismakingsmethodieken, werken rond 
klasafspraken, verbondenheid, …) Je eigen rol als 
begeleider wordt tevens onder de loep genomen.  
(1 dag)

Tijdens de vorming groepsverdelers introdu-
ceren we heel wat nieuwe verdeeltechniekjes. 
Daarnaast spelen we à volonté. In teams, per 
drie, per vijf of met de hele groep samen. 

Deze vorming is een ideale workshop om met 
vernieuwde ideeën activiteiten in elkaar te 
boksen.

ARKTOS

TUMULT

PROFESSIONELEN

ANIMATOREN

2 CURATIEF AANBOD

2.1 HERSTELGERICHT WERKEN

NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

HERSTELGERICHT 
WERKEN

Hoe gaan we terug vrij en positief met  
elkaar om na een conflict, een ruzie of een gevecht? 
Een kennismaking met methodieken uit herstel-
gericht werken, een alternatief voor straffen en 
sanctioneren. (halve dag)

Als je werkt met kinderen of jongeren loopt niet 
altijd alles zoals je gehoopt had. Een kind loopt 
weg, een jongere weigert mee te doen, een 
groepje haalt vandalenstreken uit, ... Hoe ga je 
met deze conflicten om? Welke houding neem je 
als begeleider aan? En moet je altijd straffen om 
je gezag te bewijzen? 

Tijdens de vorming ‘Straffen en belonen’ openen 
we de discussie! Je staat stil bij je eigen bege-
leidersstijl en reactiestrategie. We staan stil bij 
de vraag ‘Wat is een goede straf?’ en leggen de 
nadruk op positieve bevestiging.

ANIMATOREN TUMULT

ARKTOSPROFESSIONELEN

STRAFFEN EN 
BELONEN
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ALARM?  
EEN NIEUWE KANS!

NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

BEGELEIDERSHOUDING 
OMGAAN MET WEERSTAND 
EN MOEILIJK GEDRAG BIJ 
KINDEREN EN JONGEREN

In deze workshop focussen we op moeilijke 
momenten en crisissituaties. We vertrekken 
hierbij vanuit de conflictcyclus en besteden veel 
aandacht aan de juiste houding, de juiste woor-
den op het juiste moment. Onze visie is sterk 
gebaseerd op de LSCI-methodiek (Life Space 
Crisis Intervention) die we hebben vertaald naar 
de specifieke context van de vrije tijd. LEJO wil 
hier de visie overdragen dat een crisissituatie niet 
noodzakelijk negatief moet zijn. Integendeel, 
wanneer je er als begeleider goed op inspeelt is 
het net een nieuwe kans... Durf jij deze uitdaging 
aan?

We staan stil bij je eigen rol als begeleider in 
het stimuleren van een veranderingsproces 
bij kinderen en jongeren. Vanuit de concrete 
praktijk van de deelnemers gaan we in op de 
interactie tussen begeleider en jongere/ kind, 
aangevuld met onze ervaringen en bruikbare 
theoriëen uit het vormingswerk met maatschap-
pelijk kwetsbare jongeren. We werken op een 
actieve manier aan inzichten in je persoonlijke 
begeleidershouding
(3 halve dagen)

LEJO

ARKTOS

VANAF 16 JAAR. IEDEREEN 
DIE VANUIT DE VRIJE TIJD IN 

AANRAKING KOMT MET JONGEREN.

PROFESSIONELEN

2.2 OMGAAN MET ‘MOEILIJK’ GEDRAG

BUITEN DE LIJNTJES

Jongeren maken het je soms niet makkelijk. Hoe 
reageer je? Wat is jouw voorkeurstrategie in het 
omgaan met grensoverschrijdend gedrag? (halve 
dag)

ARKTOSPROFESSIONELEN

EERSTE HULP  
BIJ CONFLICTEN

NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

We kijken wat een conflict voor ons betekent en 
met ons doet. Daarna gaan we met een bepaalde 
bril naar een conflict leren kijken waardoor er 
meer rust bij ons zelf terugkeert. Verder worden 
er verschillende tips aangereikt. Als de deelne-
mers naar huis gaan, zullen ze een conflict als 
een geschenk leren zien waar men enorm veel 
mee kan doen. (1 dag)

ARKTOSPROFESSIONELEN

2.3 CONFLICTHANTERING

GEWELDLOOSHEID EN 
CONFLICTHANTERING

De Vuurbloem is als onafhankelijke vzw een 
centrum voor geweldloosheid in omgang en con-
flicthantering. Naast een aantal eigen activiteiten 
doet De Vuurbloem voornamelijk aan vorming op 
maat voor jeugdwerk, scholen en volwassenorga-
nisaties. Veel vormingen worden begeleid door 
Pat Patfoort, die door haar werk en publicaties 
internationale bekendheid geniet. Daarnaast 
staat een team van ervaren vormingswerkers 
garant voor kwaliteit.

DE VUURBLOEMERVAREN ANIMATOREN
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NO BLAME- 
AANPAK BIJ PESTEN

NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

Tumult zet jullie tijdens de vorming “No Blame” 
aan het denken. Want: ‘Wat is pesten?’ en ‘Wie 
is er allemaal betrokken in een pestverhaal?’. We 
laten jullie ook kennis maken met de No Blame-
aanpak, een niet-bestraffende, probleemoplos-
sende methode om met pestsituaties om te gaan. 
De No Blame-aanpak vereist een andere kijk op 
pesters en gepeste kinderen en jongeren dan we 
doorgaans gewoon zijn. Dat maakt deze vorming 
erg boeiend en vernieuwend.

Tijdens de introductievorming “No Blame” ope-
nen we de discussie, bespreken we jullie concrete 
casussen, geven we tips om pesten te voorkomen 
en aan te pakken.

TUMULTERVAREN ANIMATOREN

2.4 PESTEN 3 INFORMATIE EN DOORVERWIJZEN BIJ EEN VERONTRUSTENDE SITUATIE

NAAM WORKSHOP
KORTE OMSCHRIJVING  

VAN DE WORKSHOP
BEOOGDE DOELGROEP AANBIEDER

OMGAAN MET  
SIGNALEN VAN GEWELD

Hoe omgaan met kinderen die thuis getuige of 
slachtoffer zijn van geweld? Waar kan je met jouw 
vragen terecht? En welke rol heb jij te vervullen? 
Een VK of JAC kan aan de hand van jouw concrete 
ervaringen antwoorden bieden en je meer inzicht 
geven over wat kindermishandeling allemaal kan 
betekenen.

VERTROUWENSCENTRUM 
KINDERMISHANDELING 

(VK) EN/OF EEN 
JONGERENADVIES-CENTRUM 

(JAC)

BEGELEIDERS, LEIDING 
(JONGVOLWASSENEN)
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