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Wat zeggen kinderen
en jongeren over geweld?

Maak tijd, luister,
hoor, doe en
vergeet niet
terug te koppelen
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Hoe kunnen professionals zo kindgericht mogelijk advies en hulp geven
aan kinderen en jongeren die te maken
krijgen met geweld? Om een antwoord te krijgen op die vraag, lieten
het Kenniscentrum Kinderrechten en het Leuvens
instituut voor Criminologie van KU Leuven kinderen
en jongeren in Vlaanderen zelf aan het woord. Ze
bevroegen 229 Vlaamse scholieren tussen 10 en 16
jaar via een vragenlijst over wat zij onder geweld
verstaan, aan wie ze hulp zouden vragen en wat ze
belangrijk vinden in de ondersteuning die ze krijgen
van hun omgeving en professionals.
Naast de vragenlijststudie gingen de onderzoekers
ook met dezelfde vragen aan de slag in werkgroepen met kinderen en jongeren die omwille van
hun kwetsbare situatie meer risico hebben om in
aanraking te komen met geweld. Voor Vlaanderen
werden werkgroepen gehouden met jongeren in de
jeugdhulp in gesloten plaatsing en een onthaalklas
voor anderstalige nieuwkomers.
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Dit vinden kinderen en jongeren belangrijk als professionals hulp bieden in het kader van geweld:
• Een stimulerende omgeving, waarin je …
 tijd en ruimte vrijmaakt en het tempo van het
kind of de jongere respecteert;
 interesse toont in het leven van het kind of de
jongere;
 luistert naar het kind of de jongere, probeert
te begrijpen wat er zich in zijn/haar leven
afspeelt;
 je bewust bent van je eigen houding, waarden
en normen. Zorg ervoor dat ze je relatie met het
kind of de jongere niet (negatief) beïnvloeden.
• Een goede communicatie, waarbij je …
 informatie geeft die aangepast is aan het kind
of de jongere;
 de mogelijkheden en grenzen van je beroepsgeheim en/of discretieplicht begrijpelijk
uitlegt;
 het kind of de jongere betrekt door hem/haar
te laten deelnemen aan beslissingen die een
invloed hebben op zijn/haar leven;
 niet bang bent om te spreken over de gevolgen
en de realiteit van de situatie;
 terugkoppelt wat je doet, al kan dit soms door
het kind of de jongere op dat moment als ‘negatief’ worden ervaren;
 de situatie ook bekijkt vanuit het standpunt
van het kind of de jongere;
 ook anderen die belangrijk zijn in het leven
van het kind of de jongere betrekt en ermee
spreekt.

• Er worden concrete acties en stappen ondernomen
zoals …
 voor bescherming en hulp zorgen, zowel op
fysiek vlak (bv. zorg voor nieuwe omgeving)
als emotioneel vlak;
 steun geven en een vangnet vormen. Dit is
(vaak) nog belangrijker dan hulp bieden;
 je aandacht richten op het heden en de toekomst. Kinderen en jongeren geven aan dat ze
er sowieso mee moeten leven. Ze willen gesterkt worden in het plaatsen van het verleden
en willen vooral de focus richten op nu en later;
 na beslissingen aan het kind of de jongere
uitleggen waarom deze beslissing volgens jou
hem/haar beschermt tegen (verder) geweld.
Gebaseerd op de ervaring en stem van kinderen en
jongeren werd een vormingspakket uitgewerkt voor
professionals die met kinderen en jongeren werken.
Alle teksten, materiaal en resultaten zijn online raadpleegbaar op: https://www.keki.be/nl/onderzoek-projecten/geweld-tegen-kinderen.
Het onderzoek in Vlaanderen maakt deel uit van het
Europees project ‘Participation for protection, P4P’
o.l.v. het Children’s Rights Centre aan de Queen’s
University of Belfast (VK). Het project loopt in zes
landen en werkt toe naar een meer kindgerichte
benadering bij kinderen en jongeren die geweld
meemaken. De centrale website van het P4P-project
wordt gehost door de Queen’s University Belfast.
Daar vind je de linken naar alle partnerlanden:
http://www.qub.ac.uk/sites/participation-for-protection/.
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