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Projectoproep ‘Jongeren en politie’ - Pilootprojecten
Op 1 januari 2022 werden zes pilootprojecten afgetrapt die tot doel hebben voor een
betere relatie tussen de jongeren en de politie te zorgen. Op die relatie zit sinds de
coronacrisis misschien nog wat meer ruis dan ervoor.
Die pilootprojecten kwamen er na een projectoproep die past binnen het Vlaams jeugden kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. Er werd een project in elke provincie
geselecteerd en eentje in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
De begeleidingsopdrachten zijn intussen gestart en worden getrokken door Bataljong.
1.

Kan de minister al een stand van zaken geven van de zes pilootprojecten?

2.

Kan er al worden ingeschat hoeveel jongeren werden bereikt? Hoe worden ze
geselecteerd? Op welke manier worden ze gemotiveerd om mee te werken aan deze
projecten?

3.

Op welke manier vult Bataljong de rol van begeleider in?
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Het thema jongeren en politie is een belangrijke focus waarin ik wil investeren zodat de
vertrouwensrelatie tussen jongeren en politie kan verbeteren. De projectoproep en het
begeleidend onderzoek zullen hierbij resultaatgerichte impact hebben. Er wordt gewerkt
aan een nieuwe manier van werken door politiemedewerkers en -diensten die hen meer
toelaat op maat van kinderen en jongeren te handelen.
1-2.De zes projecten in iedere Vlaamse provincie en Brussel startten vanaf januari 2022.
De samenwerkingsverbanden zullen, in uitvoering van de projectoproep, op geregelde
tijdstippen een evaluatie en zelfreflectie houden over de gebruikte methodieken, tools
en processen. Dit zal onderdeel uitmaken van de eindrapportage die uiterlijk op 31
oktober 2023 aan het departement Cultuur, Jeugd en Media moet worden bezorgd.
Voor gedetailleerde kwalitatieve en kwantitatieve terugkoppeling vanuit de projecten
over het verloop van het traject vraag ik daarom om de werkingsverslagen van de
projecten af te wachten.
Daarnaast is een begeleidend traject voorzien waarbij de projecten onderzoeksmatig
en methodisch, zowel kwalitatief als kwantitatief, worden opgevolgd. Na uitschrijven
van een onderzoeksopdracht werd de opdracht gegund aan Bataljong die dit project
zal coördineren, met medewerking van Uit De Marge en enkele onderzoekers. Eind
2022 zal door Bataljong in een tussentijds verslag worden voorzien met een eerste
stand van zaken, over het verloop van de projecten als de opvolging van de
omgevingsanalyse waarin gefocust wordt op de goede praktijken en geleerde lessen
rond herstelbemiddeling, beeldvorming en vertrouwensrelatie. Voor gedetailleerde
terugkoppeling over de begeleidingsopdracht vraag ik daarom om het tussentijds
rapport van Bataljong af te wachten.
3. Binnen de onderzoeks- en begeleidingsopdracht worden verschillende rollen
opgenomen. Bataljong werkt samen met Uit de Marge en enkele onderzoekers met
relevante ervaring om zowel het verloop van de projecten te analyseren als ook de
begeleiding van de projecten via verschillende intervisietrajecten op te nemen. Zij
zullen een combinatie van individuele en groepsintervisie gesprekken opzetten en ook
aandacht hebben voor de diverse medewerkers die binnen de betrokken projecten aan
de slag gaan. Zo zal er ruimte zijn voor de jeugdwerkers en politiemedewerkers om
onderling, over de projecten heen uit te wisselen. Naast de begeleiding zal ook de
onderzoeksopdracht op een kwalitatieve en kwantitatieve manier te werk gaan. Zo
wordt de ervaring en de gebruikte methodiek bekeken, naast concrete indicatoren zoals
aantal vormingsmomenten en netwerkoverlegmomenten. Alle bevindingen zullen
gebundeld worden in een eindrapport, dat in het najaar van 2023 zal worden
opgeleverd.

