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Uit De Marge

• Als steunpunt/koepel naar jeugdwelzijnswerkingen, 
sociale dienstverlening en lokale besturen: 
– Onderzoek en beleidsadvies

– Belangenbehartiging en standpuntbepaling

– Gesprekspartner Vlaamse overheid

– Coaching en (kader)vorming

– Procesbegeleiding

• Als 1ste lijn : jeugdopbouwwerk
– VPGW => vertrouwensrelatie & noden in kaart brengen

– Netwerkopbouw (JWO) 

– Beleidsadvies

=> Emancipatie en versterking participatie MKKJ



Jeugdwelzijnswerk

• Vrijwillig

• Vanuit de vrije tijd

• Kinderen en jongeren versterken

• Bruggen slaan naar de samenleving

• Vertrouwensrelatie met de jeugdwerkers als 

werkinstrument

• Visie: maatschappelijke kwetsbaarheid

• Algemene preventie



Jeugdwelzijnswerk en 

(de)radicaliseringsbeleid

• (De)radicaliseringsbeleid en – discours en 

maatschappelijke polarisatie zetten veel druk 

op jeugdwerk en jongeren (meer dan de 

‘radicalisering’ zelf)

• Mentale en fysieke ruimte van jongeren en 

handelingskader van jongeren en jeugdwerkers 

verkleint



Siham (18)

“Toen ik besloot om een hoofddoek te dragen 

wou mijn leerkracht een gesprek met mij. Ze 

deed de deur op slot van het klaslokaal en 

vroeg mij waarom ik een hoofdoek wou dragen 

en of ik van plan was om naar Syrië te 

vertrekken. Ze zei mij ook dat zij zo’n 

informatie moet verzamelen van de overheid.”



Projectoproep “Positieve identiteitsontwikkeling bij 

jongeren” in het kader van preventie van 

radicalisering. 

• Eenzijdige focus op 

moslims

• Radicalisering als

uitgangspunt voor

positieve

identiteitsvorming

• Zet

vertrouwensrelatie

onder druk

• Besparingen versus 

projectmiddelen

• Structureel racisme, 

discriminatie en 

politiek buiten beeld



A. (29) (jeugdwerker)

“De laatste tijd durven ouders hun kinderen niet 
meer meesturen op uitstap naar de Ardennen uit 

schrik om aanzien te worden als trainende 
jihadisten. Ikzelf werd twee jaar geleden met veel 
vertoon opgepakt toen ik aan het flyeren was voor 

een cupcakewedstrijd omdat ik er verdacht 
uitzag. We verloren 20% van onze leden 

daardoor. Als we een lezing organiseren over 
Islam komt Staatsveiligheid meeluisteren. De 

jongeren herkennen hen ondertussen.”



“Geert Bourgeois 

onderstreepte dat 

veiligheid een gedeelde 

verantwoordelijkheid is 

en dat daarom schotten 

moeten worden 

doorbroken. Hij wees er 

ook op dat wordt 

onderzocht of het 

beroepsgeheim van 

welzijnswerkers kan 

worden doorbroken. 

"Radicalisering gebeurt 

immers pijlsnel", lichtte 

Bourgeois toe.

(Januari 2016)





“We are concerned 

that tools that 

purport to have a 

psychology 

evidence base are 

being developed 

and placed under a 

statutory duty 

while their 

‘science’ has not 

been subjected to 

proper scientific 

scrutiny or public 

critique,” they 

write.



Effect op jeugdwerkers

• Gevoel van waakzaam te moeten zijn voor signalen

en verantwoordelijkheid te dragen als er iets 

misgaat.

• Idee dat we niet kunnen handelen omdat we geen 

kennis hebben over de Islam. 

Handelingsverlegenheid (of handelingsdrang)

• Aanslagen en actualiteit bespreken met jongeren 

blijkt erg moeilijk. 

• Machteloosheid tov aanhoudende en structurele 

discriminatie (geen tools – kleiner 

handelingskader)



• Idee dat we nieuwe competenties en beleid 

nodig hebben om om te gaan met 

‘radicalisering’, ipv de pedagogische 

competenties die we al hebben.

• Islamisering van (puber)gedrag. Focus op 

islamitische deelidentiteit van jongeren.

• Begripsverwarring tussen ‘radicalisering’ 

en kwesties die te maken hebben met 

(levensbeschouwelijke) diversiteit

• Vertrouwensrelatie onder druk (LIVC)



Wat werkt wel?

• Jeugdwerkers nog meer ondersteunen bij het 
omgaan met kleiner handelingskader

→ vormingen ‘positieve identiteitsvorming’

→ vormingen over deontologie

→ pedagogische handvaten (ipv culturaliseren)

→ gesprekstechnieken

• Consequent anti-racistische houding, ook naar 
externen

• Blijven interculturaliseren: diverse complementaire 
teams (ook in het kader!)



Conclusie (?)

Het is niet de taak van het jeugdwerk om te 
deradicaliseren of radicalisering te voorkomen. 
Het is onze taak emancipatorisch en structureel 
aan de slag te gaan met jongeren vanuit de vrije 
tijd en de maatschappij een spiegel voor te 
houden.

In plaats van nieuwe dingen uit te vinden moeten 
we deze basisopdracht blijven uitoefenen. De 
omstandigheden waarin we onze opdracht 
moeten uitvoeren zijn moeilijker geworden.
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Situering referentieconsulent

Conceptnota Vlaamse regering

Verschillende beleidsniveaus

Actieplan Vlaamse overheid

Elke sector neemt eigen verantwoordelijkheid op in de

uitrol van degelijke vormingsinitiatieven, opbouw van

knowhow en delen van goede praktijken.

Referentieconsulente aangeduid voor de

gemandateerde voorzieningen (OCJ en VK), en de

Sociale Diensten Gerechtelijke Jeugdhulp (SDJ)
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Rol referentieconsulenten

regionale ondersteuning inzake radicalisering

Intern aanspreekpunt consulenten OCJ en

SDJ

Consult vraag => externe contacten

Intervisie Vlaams

Kennis doorgeven inzake hulpverlening aan

geradicaliseerde jongeren en hun context
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Radicalisering: begrippenkader

en context

Radicalisering is een proces.

“op zoek gaan naar wortels”

roept nu vooral negatieve associaties op 

spraakverwarring

vragen/angst

fenomeen van alle tijden



Pels (2014) stelt:

“bij het verklaren van radicalisering onder 
jonge mensen ligt het accent de laatste jaren 
toenemend op sociaal-psychologische
factoren. Problemen rond zingeving en 
identiteitsvinding, evenals ervaren 
onrechtvaardigheid en bedreiging van de 
eigen ( etnische, religieuze) groep spelen 
daarin een centrale rol”.
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Wat biedt radicaal 

gedachtengoed aan jongeren? 

system blaming, vervreemding van, 

wantrouwen tegenover…

één waarheid, geen compromis,

strijden in naam van hoger doel,

steeds verder bereid dit denken in handelen 

om te zetten
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Jeugdhulp in situaties van

radicalisering

Effect op de persoon van de hulpverlener: angst, onmacht

Waar ligt verschil tussen een jongere met een sterke 

passie voor een bepaald radicaal gedachtengoed  of een 

sterke geloofsovertuiging en waar begint de 

problematische betekenis van het woord?

Respect,  bevestiging, waardering creëren kansen om 

positieve identiteit uit te bouwen. 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.282

9198
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Prakti jk OSD in Oost-Vlaanderen

een 5 tal cases gekend in OSD  OVL

voor alle jongeren: op maat van cliënt, met focus op 

veiligheid en ontwikkelingskansen

blijven in dialoog met de brede instap: een vermoeden 

van radicalisering is onvoldoende voor aanmelding bij een 

gemandateerde voorziening

geen label toekennen, noch standaard programma, 

verhoogde aandacht voor cultuur-sensitieve jeugdhulp,

inschakelen parket bij signalen van intentie af te reizen 



WWW.JONGERENWELZIJN.BE     P 9

Kader voor de consulent

decreet Integrale jeugdhulp (2014)

omgaan met verontrusting als gedeelde 

verantwoordelijkheid van jeugdhulpverleners,

diverse jeugdhulpactoren in de jeugdhulp.

continuüm van hulp

graduele opbouw
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Opdracht gemandateerde voorziening

Een inschatting maken van de verontrusting en 

onderzoeken of het noodzakelijk is om als “overheid“ in te 

grijpen op de  hulpverlening  (MANO).

Mogelijkheden uitwerken om verder te gaan in vrijwillige 

hulp en waarborgen aan het Openbaar Ministerie dat er 

hulpverlening wordt aangeboden

Doorverwijzen naar gerechtelijke jeugdhulp indien er een 

weigering is om mee te werken aan het onderzoek MaNo

of gepaste jeugdhulp niet wordt aanvaard .

Biedt consult aan om  hulpverleners te ondersteunen in 

het omgaan met verontrusting
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Verontrusting versus maatschappelijke

noodzaak
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Verontrusting versus maatschappelijke

noodzaak
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Risico-inschatting : waar spreken

we over?
Via dialoog trachten we de aanzet te geven tot 

veranderingsproces. Vragen stellen. 

Diagnostische hypothese: verwoorden van concreet 

gedrag, zorgpunten, sterke punten, last en inzet.

Visie van de betrokkene is belangrijk

Betekenisverandering: afweging maken en de voor- en 

nadelen van elke keuze tegen het licht houden, geen 

vanzelfsprekende keuzes

Extreme stelling: “als we elk kind plaatsen dan zal het risico 

op problematische leefsituaties, mishandeling……nihil zijn.”

Plaatsing houdt ook risico’s in.



WWW.JONGERENWELZIJN.BE     P 14

Positie van consulent-zi jn

Triadische positionering (Lieve Cottyn):

Dynamische en meervoudige perspectiefneming

Meerzijdige contextinleving

Bemiddelend

consulent cliënt

samenleving
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Risico-inschatting: wat is het risico?

Onmiddellijk risico <-> chronisch risico

Welke noden heeft dit kind, deze ouder of context ? 

Taak van jeugdhulp is welzijn en bescherming 

maximaliseren:  gesprek aangaan en  ondersteunen van 

ouders en jongeren, aandacht voor ” brussen”, 

Krachtgericht  kader, 

Behouden/ verliezen jongeren ook de ‘Plus’ van hun eigen 

context? 

.



WWW.JONGERENWELZIJN.BE     P 16

Gerechteli jke Jeugdhulp

Aangifte bij de politie wanneer ernstig gevaar ontstaat voor 

de samenleving,

Politie maakt pv op over misdrijf of verontrustende situatie 

=> Parket maakt inschatting.

Parket kan OCJ vragen onderzoek MaNo te doen

Parket schat in dat Jeugdrechter moet gevat worden.

De jeugdrechter  beslist over de verdere jeugdhulp (dwang, 

maar ook andere mogelijkheden). 

.
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Signaal- en brugfunctie

Jongeren weerbaar maken is de beste 
preventie tegen  gewelddadige vormen 
van radicalisering.  

(Bron: Stresavoria research report, 2014)
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Aangri jpingspunten voor beleid

(Bron: Stresavoria research report, 2014)
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