
Jongeren en geweld 

Door de recente sensationele berichten over geweld door jongeren 
ontstaat er  vaak een onjuist beeld. In de praktijk echter komt ge-
weld door jongeren niet zo vaak voor. Nochtans is elk slachtoffer 
van geweld er één te veel.
Daarom is het nodig om de oorzaken op te sporen en oplossingen 
te zoeken.

Hoe ontstaat geweld door jongeren?

Meestal zijn er verschillende factoren samen die jongeren aanzet-
ten tot extreem geweld. 
Wetenschappelijke literatuur en ervaring leren dat persoonlijk-
heid,  gezinstoestand en invloeden uit de bredere sociale omgeving 
(vrienden, school, enzovoort) een belangrijke rol spelen. 

Hoe gewelddadig gedrag te voorkomen?

De Vlaamse overheid wil in de toekomst een beleid voeren om te 
voorkomen dat jongeren gewelddadig gedrag gaan vertonen. Het 
is niet eenvoudig maatregelen te bedenken om een dergelijk ge-
drag te voorkomen.
Volwassenen met verantwoordelijkheid zoals ouders, opvoeders 
en  leerkrachten zijn de meest geschikte personen om signalen van 
geweld te zien bij kinderen en jongeren die probleemgedrag ver-
tonen. 
Het is dus belangrijk om te letten op die signalen want in sommige 
gevallen is gewelddadig gedrag voorspelbaar.

Hoe gewelddadig gedrag van jongeren  aan te pakken?

Gewelddadig gedrag door jongeren kan jammer genoeg nooit he-
lemaal voorkomen worden. 
Het is wel mogelijk om het risico op herhaling te beperken door 
de juiste maatregelen te nemen en door een degelijke begeleiding 
uit te bouwen. 

Wat doen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering?

De Vlaamse overheid ontwikkelt een vernieuwende aanpak voor 
het omgaan met gewelddadig gedrag van jongeren.
Daarom vroeg het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering  
een beleid uit te werken om geweld door jongeren te voorkomen 
en om meer opvoedingsondersteunende dienst-en hulpverlening 
uit te bouwen.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  
stelde daarom een Globaal Plan Jeugdzorg (GPJ) op. 



Enkele doelstellingen uit het plan:

• een fl exibel hulpaanbod via o.a. de proefprojecten “multifunctionele centra”:
de Centra Actieve Netwerk Ondersteuning, de Gestructureerde Intensieve Trajectbegeleiding en 
de time-outprojecten;

• het versnipperde hulpaanbod samenbrengen;
• de uitwerking van een nieuw decreet “opvoedingsondersteuning”;
• de oprichting van opvoedingswinkels waar mensen met vragen makkelijk terecht kunnen;
• aanbieden van gerichte gedragsprogramma’s om gedragsproblemen te voorkomen;
• de uitbouw van opvang en begeleiding van jongeren die geweld en andere delicten plegen.

Meer informatie?

• Op de website van het Vlaams Parlement www.vlaamsparlement.be kunt u de volgende docu-
menten raadplegen:

• de motie van aanbeveling (stuk 1354 van zittingsjaar 1998-1999) ;
• decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp – Stuk 2056 (2003-2004);
• decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale

jeugdhulp – Stuk 2063 (2003-2004);
• gedachtewisseling over het Globaal Plan Jeugdzorg - stuk 780 (2005-2006); 
• hoorzittingen over de integrale jeugdhulp en de bijzondere jeugdzorg

Stuk 699 (2005-2006).

• Websites van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap :

• www.wvg.vlaanderen.be/bijzonderejeugdbijstand
• www.wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp

• “Globaal Plan Jeugdzorg”, terug te vinden op:

• http://www.jongerenbegeleiding.be/pagina’s/globaalplan.htm

• website van het Belgisch Staatsblad (www.staatsblad.be): 

• Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
(15 mei 2006)

• Protocolakkoord houdende de krachtlijnen van de verdere samenwerking tussen de federale en de 
Vlaamse overheid op het grensgebied welzijn-justitie

• http://www.wvc.vlaanderen.be/juriwel/welzijnenjustitie/fww/prot260301.htm

Als u niet over een computer beschikt, dan kunt u altijd terecht in de openbare bibliotheek van uw 
gemeente, waar u kan inloggen op het internet en de vermelde documenten kan inkijken.

V.U. Vlaams Parlement


