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1. Inleiding 
 
‘Probleemgedrag’ van jongeren stond de voorbije jaren herhaaldelijk in de aandacht. 
Bepaalde jongeren, gemeenzaam ‘probleemjongeren’ genoemd, staan volop op de 
maatschappelijke agenda. De bezorgdheid die wordt geuit ten aanzien van deze groep 
is veelal dubbel: het gaat om een bezorgdheid ten aanzien van de jongeren zelf en/of 
om een bezorgdheid ten aanzien van de samenleving. Allerlei oplossingen en 
antwoorden worden gesuggereerd. Sommigen zoeken heil in maatregelen als sneller 
optreden, jeugdgevangenissen, uitbreiden van de gemeenschapsinstellingen. Anderen 
hebben het over meer buurt- en straathoekwerk of over het uitbreiden van de 
ambulante hulpverlening. Nog anderen wijzen op de nood aan opvoedings-
ondersteuning, op het belang van schoolbegeleiding of op het belang van het 
versterken van het jeugdwerk. Maar welke oplossing men ook kiest, daarmee is het 
probleem niet van de baan. Het is alleen maar verschoven naar de opvoeders en 
jeugdwerkers die in de praktijk met deze jongeren werken. De vraag is dan ook hoe 
er binnen deze ‘oplossingsalternatieven’ wordt gewerkt en hoe ‘probleemgedrag’ in 
de praktijk wordt aangepakt. Uit de grote vraag naar vormingssessies over het 
omgaan met probleem- en conflictgedrag blijkt alleszins dat dit thema heel wat 
jeugdwerkers en opvoeders bezig houdt. Bovendien blijkt uit de talrijke 
teamdiscussies dat jeugdwerkers en opvoeders zich op dit domein vaak voor 
moeilijke keuzes geplaatst zien. Hoe verzoen ik bijvoorbeeld het verschaffen van een 
leuke vrijetijdsbesteding met het stellen van grenzen aan bepaald gedrag of hoe 
verzoen ik helpend optreden met corrigerend optreden?  
 
Dit gegeven heeft ons geïnspireerd tot een diepgaand kwalitatief onderzoek over het 
omgaan met spanningen en conflicten in het groepsmatig werken met jongeren.1 We 
wilden peilen naar de manier waarop jeugdwerkers en opvoeders uit verschillende 
sectoren reflecteren over het omgaan met deze spanningen en conflicten. Welk 
discours ontwikkelen jeugdwerkers en opvoeders over de te ondernemen acties ten 
aanzien van deze jongeren? Welke strategieën gebruiken ze ter verandering van hun 
gedrag en denkwijze? We zijn met andere woorden geïnteresseerd in processen van 
normstelling en van pedagogisch ingrijpen. We gaan er van uit dat deze processen 
inherent zijn aan quasi elke pedagogische relatie. De essentie van opvoeding heeft 
immers te maken met het uit een bepaald patroon lichten. (Masschelein, 1996: 24) 
Niet alle groepen binnen onze samenleving worden evenwel op dezelfde manier 
geviseerd. Het pedagogisch optreden is – zowel in aard als in omvang – verschillend 
naargelang de doelgroep als ‘probleemgroep’ wordt aangeduid. Normerings-
offensieven zullen zich met een grotere intensiteit tot deze ‘probleemjongeren’ 
richten. We hebben in dit onderzoek dan ook specifieke aandacht voor de 
normeringsprocessen ten aanzien van zogenaamde ‘probleemjongeren’. Hieronder 

                                           
1 Het onderzoek – dat liep van januari 1997 tot en met juni 2000 – werd gefinancierd door de 
Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen. Het werd binnen de vakgroep Cultuur & 
Welzijn van de UIA uitgevoerd door Greetje Hermans en Veerle Van Assche, o.l.v. Prof. Dr. Jan 
Lauwers. 
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verstaan wij: ‘jongeren die door de samenleving als probleem worden beschouwd 
omdat ze volgens die samenleving: 1) problemen ervaren op de verschillende levens-
terreinen en/of 2) problemen berokkenen t.a.v. die samenleving’. Deze definitie is een 
Simmeliaans geïnspireerde definitie. We trachten probleemjongeren te definiëren op 
een gelijkaardige manier zoals Simmel armen definieerde: niet vertrekkende vanuit 
de kenmerken van de jongeren zelf maar vanuit de reactie van de samenleving op 
deze jongeren.2 (Simmel, 1971: 175)  
 
Door het hanteren van een dergelijke Simmeliaanse definitie kunnen we tevens ons 
onderzoeksperspectief verduidelijken: een interactieperspectief Hvinden, 1994: 8). 
Onze aandacht gaat  niet uit naar het bestuderen van ‘probleemjongeren’ an sich, wel 
naar het doorgronden van de maatschappelijke reacties – naar de reactie van de 
jeugdwerkers en de opvoeders – t.a.v. deze groep.  
 
Op basis van bovengeschetste probleemstelling voerden we een kwalitatief onderzoek 
uit in vier sectoren: 37 Werkingen Kansarme Jeugd3, 37 residentiële instellingen van 
de Bijzondere Jeugdbijstand, 15 jeugdbewegingen en 15 schoolinternaten. Binnen de 
Werkingen Kansarme Jeugd bevroegen we enkel de initiatieven die als dusdanig 
erkend zijn, onder meer werkend met jongeren ouder dan 15 jaar. De werkingen voor 
schipperskinderen, voor gehandicapte kinderen en de verenigingen met basis-
subsidiëring voor vakantiespeelpleinwerk werden niet opgenomen. Binnen de 
Bijzondere Jeugdbijstand richtten we ons op de residentiële begeleidingstehuizen 
categorie 1 en 1bis en op de Gemeenschapsinstellingen4. Jeugdbewegingen en 
internaten dienden als controlegroep. In de jeugdbewegingen  bevroegen we 
Chirojeugd-Vlaanderen vzw en het Vlaams Verbond voor Katholieke Scouts en 
Meisjesgidsen VVKSM. Vanuit het oogpunt van een controleonderzoek gingen we 
enkel op zoek naar jeugdbewegingen die we ideaaltypisch tegenover werkingen 
kansarme jeugd kunnen plaatsen. Daarom beperkten we ons tot de jeugdbewegingen 
in eenzelfde stedelijke context als de Werkingen Kansarme Jeugd en namen geen 
initiatieven op die zich specifiek toeleggen op het behouden en/of bereiken van 
maatschappelijk achtergestelde jongeren en/of migrantenjongeren (zoals initiatieven 
in het kader van Scouting op Maat of Chiro in de Stad) omdat we deze groepen 
wellicht als een tussenvorm tussen de Werkingen Kansarme Jeugd en de traditionele 
jeugdbewegingen kunnen beschouwen. In de internaatswereld richtten we ons tot de 
pedagogisch onafhankelijke internaten van het Gemeenschapsonderwijs en van het 

                                           
2 ‘The poor as a sociological category, are not those who suffer specific deficiency and depriva-
tions, but those who receive assistance or should receive it according to social norms. In this sense, 
poverty cannot be defined in itself as a quantitative state, but only in terms of a social reaction re-
sulting from a specific situation; it is analogous the way crime, the substantive definition of which 
offers such difficulties, is defined as an action punished by public sanctions.’ (Simmel, 1971: 175) 
3 Dit zijn jeugdwerkingen met maatschappelijk achtergestelde jongeren. 
4 Gezinstehuizen, onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra, dagcentra, thuisbegeleidingsdiensten, 
diensten voor begeleid zelfstandig wonen en diensten voor pleegzorg namen we dus niet op. 
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Vrije Katholieke net.5 Met onze keuze voor deze vier sectoren plaatsten we dus 
verschillende contexten tegenover elkaar: een vrijetijdscontext versus een residentiële 
context en sectoren die zich a priori richten tot ‘probleemjongeren’ versus sectoren 
die zich niet a priori richten tot die groep. 
 

 Probleemjongeren  Mainstream-jongeren 
Vrijetijdscontext Werkingen Kansarme Jeugd Jeugdbewegingen 

Residentiële context Bijzondere Jeugdbijstand Schoolinternaten 
Tabel 1.1: Schematische situering van de bevraagde sectoren 
 
Aan de hand van 104 diepte-interviews met jeugdwerkers en opvoeders6 peilden we 
naar de dagelijkse werking en naar de wijze waarop zij omgaan met conflicten. Het 
ging ons telkens om jeugdbegeleiders van jongeren van 15 jaar of ouder.7  
 
Bij de analyse van het omgaan met spanningen en conflicten stelden we niet alleen 
verschillen in concrete reacties tussen jeugdbegeleiders en werksoorten vast. Ook de 
taal en het verhaal waarmee jeugdbegeleiders het omgaan met probleemgedrag be-
schrijven, verschilt. Het drukt hun manier van reflecteren over een probleem en over 
probleemgedrag uit. Uit de analyse bleek bovendien dat jeugdbegeleiders bij het 
omgaan met conflicten voor verschillende dilemma’s staan. Hoe ga ik om met het 
bewaken van grenzen? Hoe vestig ik gezag? Hoe kan ik conflicten aangrijpen als 
vertrekpunt om jongeren iets te leren? Jeugdbegeleiders formuleren verschillende 
antwoorden op deze dilemma’s. In dit artikel gaan we op deze drie dilemma’s dieper 
in. Bij de bespreking ervan zoomen we in op twee terreinen: agressie en druggebruik.  
 
2. Dilemma 1: Omgaan met grenzen8 
 
Omgaan met probleemgedrag betekent omgaan met grenzen. Wanneer een opvoeder 
of een jeugdwerker op agressie of op druggebruik botst, moet hij/zij voor zichzelf een 
antwoord formuleren op de vraag: hoe ga ik om met het bewaken van grenzen? Hoe 
en wanneer is de grens bereikt? Wat kan ik toelaten en wat niet? Uit de gesprekken 
blijkt dat deze grensbepaling heel wat jeugdbegeleiders bezig houdt en tot heftige 

                                           
5 Voor een grondige bespreking van de selectiecriteria verwijzen we naar de verschillende 
onderzoeksrapporten.  
6 In de 4 sectoren worden verschillende termen gehanteerd om de personen aan te duiden die met de 
jongeren werken: jeugdwerkers, leid(st)ers, werkers, opvoeders, begeleiders, … We gebruiken in dit 
artikel meestal de algemene term ‘jeugdbegeleiders’. 
7 Het onderzoek resulteerde in 5 onderzoeksrapporten. In deze rapporten gingen we na wat de 
jeugdwerkers en opvoeders vertellen over hun jongeren, hun doelstellingen, hun relatie met enkele 
andere actoren en over hun omgaan met conflicten zoals agressie, drugs, weglopen, spijbelen en 
racisme. (Van Assche e.a., 1998; Hermans e.a., 1998, 2000a en 2000b) In het eindrapport (Hermans 
e.a., 2000c) legden we de gegevens uit de 4 werksoorten naast mekaar.  
8 Dit dilemma – vertrekkende van eenzelfde probleemstelling – werd eveneens besproken in het 
tijdschrift Welwijs (Van Assche, e.a., 2000: 31-37). 
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discussies kan leiden tussen jeugdbegeleiders onderling. We leiden uit hun reflecties 
alleszins af dat niemand de grens kan negeren. Iedereen moet één of andere grens 
bepalen en moet voor zichzelf een houding ontwikkelen inzake grensbewaking.  
 
We stelden vast dat bij het bepalen van die grens een aantal objectieve elementen 
meespelen: de plaats waar het probleemgedrag zich voordoet (bijvoorbeeld binnen of 
buiten de werking), de ernst en de fasering van het conflict (bijvoorbeeld softdrug-
gebruik of harddruggebruik) en wie er verder nog bij betrokken is (bijvoorbeeld 
andere jongeren, ouders of school). Los van deze objectieve elementen zien we echter 
nog grote onderlinge verschillen in wijze van optreden en reageren. In wat volgt 
bespreken we deze verschillen aan de hand van drie topics: de definitie die deze 
jeugdbegeleiders aan het probleemgedrag geven, de eigenheid van het aanbod en de 
relatie tot het individu of de groep. We maken een onderscheid tussen twee types van 
reageren, met name: strikte grenzen en flexibele grenzen. 
 
 
2.1 Strikte grenzen 
 
Aan de ene kant onderscheiden we jeugdbegeleiders die zeer strikt optreden ten 
aanzien van probleem- en conflictgedrag. Grensoverschrijdend probleemgedrag leidt 
tot strenge sancties zoals schorsingen, uitsluitingen of doorverwijzingen. Ze bekijken 
het probleemgedrag in de eerste plaats als een regelovertreding. Er worden door hen 
meestal ook letterlijk ‘weinig woorden aan vuil gemaakt’. Er werd immers een regel 
geschonden. De nadruk ligt op het sanctioneren, op het controleren van het gedrag en 
op het bekomen van gedragsverandering. De jeugdbegeleiders spelen kort op de bal 
en dijken het probleemgedrag zo snel mogelijk in.  
 

Dus je gaat er even uit. Ik vergelijk dat dan met het voetbalspel. Dat is een rode 
kaart, dat is geen gele dat is een rode dus je moet er uit. En dan achteraf kan er 
gepraat worden. Niet eerst praten, nee, eerst die maatregel en dan praten. Dus, 
daar ben ik heel streng in eigenlijk. Waarom. Omdat het is essentieel dat je met 
elkaar moet kunnen omgaan zonder dat je op mekaars smoel slaat. Dus, dat is 
een elementaire vorm van beschaving en wat ze vaak niet geleerd hebben of 
anders geleerd hebben. De meesten zijn het vaak anders gewend. Allez, ik vind 
dat het hier heel duidelijk moet gesteld worden zoiets. (bjb) 9 

 
De hoofdmotivatie achter dit strenge optreden is vaak de bescherming van de groep. 
Het is een groepsgericht reageren: de groep(swerking) verdraagt dit niet. Indien pro-
bleemgedrag te lang wordt getolereerd, loopt de groep het risico onderuit te worden 

                                           
9 In dit artikel worden geregeld letterlijke teksfragmenten uit de interviews toegevoegd. Zij dienen 
ter ondersteuning en als bewijsmateriaal voor de door ons geformuleerde bevindingen. Na ieder 
citaat duiden we aan uit welke sector de bewoordingen afkomstig zijn: uit de Werkingen Kansarme 
Jeugd (wkj), uit de Bijzondere Jeugdbijstand (bjb), uit de schoolinternaten (si) of uit de jeugdbewe-
gingen (jbc voor chiro en jbv voor VVKSM). 
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gehaald. Omwille van het besmettingsgevaar en van het uitstralingseffect reageren 
deze jeugdbegeleiders strikt van zodra ze druggebruik of agressie opmerken.  

 
(Drugs) Softdrug dat kan niet, nooit. I: Gebeurt dat? R: Dat gebeurt wel, wij 
hebben daar een tijd zelf heel veel mee te maken gehad. Eigenlijk moet er maar 
ene binnen komen die er echt serieus mee bezig is en die besmet het hele huis. 
(…) Dus dat kan echt niet. Daar zijn wij heel duidelijk in. (bjb) 
 
(Drugs) En dan is het best dat ge zo snel mogelijk reageert en de enige manier is 
om te verwijderen. Dat hebben wij hier dus hier ook als ultimatum gezet van: zie 
ik nog iemand of merk ik, want dat is dus al genoeg (…), dan ligt die dus buiten. 
Omdat ge na een tijd zegt van: die tast dus de grote groep aan. En als er dus een 
groep is van 50 en er zijn er 10 mee bezig, dan werkt ge met die 10 een bepaalde 
periode. En als ge ziet dat dat dus niet opbrengt en dat van die 40, hé, die er dus 
niet mee bezig waren er ook al mee beginnen door die 10, dan moet ge dus 
zeggen van: kijk die 40 hebben het ook nodig, hebben thuis ook niks. (wkj) 
 

Het strikte optreden wordt vaak ook gemotiveerd vanuit de visie op de eigen 
organisatie. Deze jeugdbegeleiders menen dat binnen het aanbod van jeugdwerk, 
begeleiding of hulpverlening dergelijk gedrag niet mag aanvaard worden omdat het 
niet past binnen het mandaat en de doelstellingen die men heeft. 

 
(Drugs) En dan die 10 daar moet dus zich maar iemand anders mee bezig 
houden boven ons, dus meer gespecialiseerde mensen. Want we zijn ook maar 
een jeugdhuis, ik bedoel: iedereen verwacht van ons dat wij en opvoeders zijn en 
sociaal assistenten en mensen zijn die dat drugsproblemen gaan oplossen en 
familiale problemen. Dat zijn we dus niet hé. In principe zijn we dus mensen die 
dat dus jongeren en dan voornamelijk kansarme jongeren en kinderen een soort 
vrijetijdsbesteding aanbieden en dan proberen dus een beetje een opvoedende 
taak te … (…) In principe dan zeg je: weet je wat te doen hé, stampt ge die 
allemaal terug buiten, zo snel mogelijk, zodat die anderen dus hier blijven. (wkj) 
 
Ons aanbod is dat en onze grens ligt hier en hier binnen kunt ge geen drugs mee 
brengen, je kan er zeker geen gebruiken en je kan hier alleszins niet dealen. Als 
je dat niet kunt laten,  kun je niet blijven. (wkj) 

 
Het imago van de werking neemt hierbij een essentiële plaats in. Vooral Werkingen 
Kansarme Jeugd en jeugdbewegingen, maar ook internaten zijn hier erg gevoelig 
voor. Eenmaal een organisatie in de ogen van de ouders de naam heeft ‘een drugskot’ 
te zijn, loopt zij het gevaar een groot deel van haar jongeren definitief te verliezen. 
Winnen ze de strijd om de goede naam niet, is de kans groot dat zij een aantal 
jongeren nooit bereiken.   

 
(Drugs) Dat heeft ook mee te maken, zeker bij de groepsleiding speelt dat, zo dat 
besef dat ge naar de ouders toe, als ge de naam krijgt van: in die groep daar 
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zitten drugs, om het zo te zeggen, dan die naam die hebt ge heel vlug en die 
geraakt ge heel slecht kwijt. En ik weet van andere groepen ook hier in de 
omgeving waarvan het ledenaantal plotseling echt in vrije val naar beneden is 
gegaan omdat er één of twee man van de leiding bijvoorbeeld daarmee betrapt 
waren enzovoort. (jbv) 
 
(Drugs) Een goede naam opbouwen is moeilijk, maar een slechte heb je vlug 
hoor. Dus dat wordt thuis verteld van: daar zitten drugs. Dus dat kunnen we 
gewoon niet tolereren.Van het moment dat we dat weten, wordt die onmiddellijk 
verwijderd. (si) 

 
 
2.2 Flexibele grenzen  
 
Andere jeugdbegeleiders treden minder strikt op. Ze gaan verder van de grens weg. 
Deze opvoeders of jeugdwerkers definiëren druggebruik of agressie in de eerste 
plaats als een indicator van problemen of als sleutel om aan die problemen te werken. 
Eerder dan het probleemgedrag onmiddellijk te stoppen vormt dit gedrag het 
vertrekpunt om te werken aan de ruimere gedrags- en probleemcontext en aan de 
versterking van de identiteit van de jongere. Zo hoopt men het probleemgedrag in de 
toekomst te kunnen voorkomen. Er wordt dus niet gereageerd op het gedrag ‘an sich’ 
(dat negatief is) maar op de persoon achter het gedrag (die ergens mee zit en die 
bijvoorbeeld op een andere manier zou moeten leren omgaan met frustraties). Terwijl 
de ‘strikte reflex’ de nadruk legt op de correctie van het probleemgedrag, ligt hier 
eerder de nadruk op de correctie van het probleem. Er wordt door deze jeugdwerkers 
en opvoeders dan ook meer situationeel en individueel gereageerd. De reactie is 
afhankelijk van de concrete situatie, van de individuele jongere en diens motivatie, en 
van de achterliggende gedrags- en probleemcontext. Soms wordt ook de aanleiding 
van het gedrag mee in rekening gebracht. Omdat men bijvoorbeeld inziet dat de 
jongere zijn toevlucht nam tot drugs als vlucht voor de problemen in de thuissituatie, 
tracht men met de oorzaken te werken.  
 

(Agressie) Bij verbale agressie wordt er zo een beetje gezegd van: ja, ik kan 
begrijpen dat ge kwaad zijt, maar probeer dat wel op een fatsoenlijke manier tot 
uiting te brengen. Gelijk ge nu bezig zijt, dat kan niet (…) En als ze dan 
gekalmeerd zijn, dan proberen we dat achteraf op te nemen van kijk: wat heeft u 
nu juist kwaad gemaakt? Was er dan echt iets wat u zo heeft opgejaagd of hoe 
zouden we dat in het vervolg beter kunnen opvangen? (bjb) 
 

Terwijl de vorige groep jeugdbegeleiders hun optreden voornamelijk motiveren 
vanuit de bescherming van de groep en de individuele jongeren binnen die groep, 
gaat het bij deze jeugdbegeleiders vooral om de bescherming van het individu en om 
de binding met dit individu. Ze willen de dialoog met de jongere op gang houden 
omdat men enkel vanuit die dialoog pedagogisch kan optreden. Op die manier blijft 
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het contact met de jongeren behouden. Bovendien hopen ze zo te voorkomen dat 
jongeren verder wegglijden in hun problemen. In plaats van een druggebruiker 
bijvoorbeeld uit de werking te zetten, waardoor deze het risico loopt in zwaarder 
druggebruik te vervallen, houden ze hem in de werking en trachten er verder invloed 
op uit te oefenen. Dit wil niet zeggen dat deze jeugdbegeleiders niet sanctioneren. 
Wél beklemtonen ze dat enkel en alleen sanctioneren aan het ware probleem voorbij 
gaat en soms de problemen zelfs zwaarder maakt. De sanctie staat bij hen dan ook 
niet zo centraal.  

 
Als ik brul naar jongeren, dan mag hij weten dat ik hem graag heb en dat ik heel 
veel voor hem doe. Van het moment dat je louter als een sanctionerende 
instantie gaat optreden, dan ga je niks kunnen bereiken met die jongeren hé. Dat 
is belangrijk, hé, dat je ze aanhaalt, dat je ze warmte, liefde en geborgenheid 
geeft. Dat is heel iets anders dan bevriend zijn. Ze hebben vrienden genoeg, 
maar als ouderfiguur toch een stuk voor hen in de bres springen. (bjb) 
 

Deze soepelere opstelling ten aanzien van grenzen wordt ook verantwoord vanuit de 
visie op de eigen organisatie en het mandaat dat men als individuele jeugdbegeleider 
of als werksoort draagt. Deze jeugdwerkers en opvoeders gaan er (in extremis) van 
uit dat ze er net zijn om met dit gedrag te werken: ‘daar dienen we voor’.  
 

Wij zeggen ook niet te veel van: dat kan niet. Want we willen eigenlijk, in de 
eerste plaats zijn we als jeugdwerker vertrouwenspersoon van die gasten en als 
wij constant gaan zeggen: dat kan hier niet, dat kan hier niet. of met dat verhaal 
moet je niet komen, dan houden we een heel geselecteerd, leuk publiekje over 
van jongeren die dat wel te doen zijn, maar de meest achtergestelden sluiten we 
weer uit. Dus we hebben een aantal keer een discussie gehad met een andere 
werking waar dat zo echt was van: dat mocht niet en dat mocht niet en dat 
mocht niet. Waar dat wij zoiets hadden van: ja maar, de jongeren worden op die 
punten net overal buiten gesmeten. Bij ons kan dat ook niet, maar wij houden 
het gewoon wel bespreekbaar. (wkj) 

 
 
2.3 Het dilemma achter strikte of flexibele grenzen 
 
We zien tussen jeugdbegeleiders onderling dus grote verschillen in grensafbakening. 
Sommigen gaan niet ver van de grens af. De grens wordt duidelijk vastgelegd. 
Anderen hanteren deze grenzen soepeler. Ze gaan m.a.w. vaak verder van de grens 
weg. Achter dit al dan niet strenge optreden schuilen een drietal dilemma’s. Tabel 
2.3.1 biedt een overzicht van deze uitersten. 
 
1. Bekijk ik agressie of druggebruik als te veranderen probleemgedrag, als een 

regelovertreding die om een sanctie en om correctie vraagt, of definieer ik het 
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gedrag veeleer als indicator van problemen of als sleutel om aan die problemen te 
werken?  

2. Sluit ik de rangen om de groep te beschermen tegen negatieve invloeden, of 
accepteer ik tot op zekere hoogte probleemgedrag, zodat een dialoog met deze 
jongeren mogelijk blijft en er aan het probleemgedrag en aan de houding van de 
jongeren in het algemeen gewerkt kan worden? Kies ik m.a.w. voor een 
groepsgerichte grens of voor een individueel pedagogische grens?  

3. Bekijk ik probleemgedrag als iets dat niet binnen het aanbod past of beschouw ik 
het werken met probleemgedrag juist als onderdeel van mijn opdracht, mijn 
eigenheid en mijn mandaat (‘daar zijn we voor’)  

 
 

 Strikte grensbewaking Flexibele 
grensbewaking 

1. Probleemdefinitie Correctie van 
probleemgedrag 

Correctie van gedrags- 
en probleemcontext 

 Conflicten zijn 
regelovertredingen 

Conflicten zijn sleutel 
en indicator 

 Conflicten voorkomen 
en vermijden  

Conflicten en 
problemen als werkpunt 

 Sancties en afspraken Begeleiding en gesprek 
 Vaste regels en sancties Situationeel reageren 
 Kort op de bal spelen Stapsgewijs reageren 

2. Grensafbakening,  
motivatie achter het 
optreden 

Rangen sluiten bij 
zwaar probleemgedrag; 
Groepsgerichte grens 

Verregaande tolerantie 
t.a.v. probleemgedrag;  

Individueel 
pedagogische grens 

 Besmettingsgevaar en 
uitstralingseffect 

Bescherming v.d. groep 

Dialoog en contact 
behouden; 

Bescherming individu 
3. Eigenheid, imago 
van de werksoort 

Probleemgedrag en 
omgaan daarmee past 

niet in ons aanbod 

Probleemgedrag en 
omgaan daarmee 

behoort tot opdracht  
Tabel 2.3.1: Dilemma’s inzake grensbewaking 
 
Let wel, het gaat hier om een ideaaltypische constructie die inzicht verschaft in de 
achterliggende rationaliteit van de gemaakte keuzes. Deze typologie laat ons toe 
accentverschillen tussen werksoorten en tussen jeugdbegeleiders onderling te 
traceren. Zo menen we te kunnen stellen dat jeugdbewegingen – zeker in vergelijking 
met Werkingen Kansarme Jeugd – vaker overgaan tot een eerder groepsgerichte 
grens. Het groepsbelang, de groepsbeslotenheid en het imago staan er vaak centraal, 
zowel bij het beoordelen en verklaren van het probleemgedrag als bij de reacties op 
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dit gedrag.10 Dit bleek vaak ook het geval in de internaten. In de Bijzondere 
Jeugdbijstand en in de Werkingen Kansarme Jeugd treffen we meer jeugdbegeleiders 
aan die een soepelere grens hanteren. Deze jeugdbegeleiders reageren vaker op het 
probleemgedrag vanuit een welzijnsdefinitie, waarbij hun opdracht en de 
bescherming van het individu centraal staan.11 
 
Geen enkele werking kan zich echter permitteren om extreme nadruk te leggen op het 
individueel zorgend aspect voor ‘probleemjongeren’. In alle werkingen zijn er 
grenzen, zoniet wordt het voortbestaan van de werking in gevaar gebracht. Een aantal 
werkingen hebben dit bijvoorbeeld in het verleden met schade en schande moeten 
ondervinden. Niet alleen ter bescherming van de andere groepsleden, maar ook ter 
bescherming van de jongere(n) en indirect ook van de maatschappij vraagt probleem-
gedrag op tijd en stond om een sanctionering. Sancties kunnen tevens een rol 
vervullen in het bijbrengen van een normatieve structuur.  
 
Een extreem ‘strikte’ aanpak is echter evenmin mogelijk en op lange termijn niet 
houdbaar. Wil men met jongeren, zeker met maatschappelijk achtergestelde jongeren 
en/of ‘probleemjongeren’ werken, is een minimale aanvaarding van probleemgedrag 
nodig. Een erg strikte en sanctionerende houding kan effectief zijn in het weren van 
bepaalde gedragingen, maar schiet tekort indien men daarnaast ook aan de 
persoonlijkheid van de jongeren en aan de bron van het gedrag wil werken of indien 
men een band met de doelgroep wil bewaren. Bovendien vinden ‘probleemjongeren’ 
vaak slechts in geringe mate aansluiting met andere jongerenwerkingen. Deels ligt 
het probleemgedrag aan de oorsprong hiervan, deels andere factoren. Wil men met 
deze jongeren werken, dan moet al te snel doorverwijzen of al te strikt reageren 
vermeden worden.    
 
 
3. Dilemma 2: Hoe vestig ik gezag? 
 
Een tweede aspect waar jeugdbegeleiders over reflecteren is de vraag hoe men gezag 
vestigt. Hoe tracht ik de jongeren mijn gezag te doen aanvaarden? Waarop steun ik 
mijn gezag? Hoe geraak ik verder dan enkel mijn dwingende macht (d.w.z. mijn 
macht op basis van mijn functie en op basis van de regels en het systeem)? Omgaan 
met probleemgedrag impliceert dus ook omgaan met gezag.  
 
                                           
10 Deze grens tussen de wereld ‘binnen’ en de wereld ‘buiten’ de jeugdbeweging treffen we op 
verschillende terreinen aan. Het samenhorigheidsgevoel, de groepsgerichte grens en de 
groepsbeslotenheid vormen essentiële elementen in een jeugdbewegingscontext. Dit hangt samen 
met het feit dat een jeugdbeweging een eigen jeugdwereld vormt, een peergroup. Leden en leiding 
vormen een groep van ‘gelijken’. Ze zien zichzelf als groep en ook de buitenwereld beoordeelt hen 
op die manier. (zie ook: Hermans e.a., 2000a: 114-117) 
11 Dit wil niet zeggen dat er geen onderlinge verschillen bestaan. Zowel in de Werkingen Kansarme 
Jeugd als in de Bijzondere Jeugdbijstand, de internaten en de jeugdbewegingen treffen we beide 
accenten aan. 
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Gezag wordt in de sociologische literatuur omschreven als ‘gerechtvaardigde, 
legitieme macht’. De machtsuitoefening wordt door de betrokkenen erkend en 
aanvaard. (Vranken, Henderickx, 1996: 345) Indien men de jongeren zover wil 
brengen dat ze de regels respecteren (omdat ze die voor een stuk aanvaarden), indien 
men het testen wil stoppen en/of hen geen (of minder) probleemgedrag wil doen 
vertonen, is niet alleen een dwingende grensbewaking nodig, maar ook een vorm van 
aanvaard en gerespecteerd gezag. Uit de reflecties van jeugdbegeleiders leiden we af 
dat iedereen op één of andere manier een houding inzake gezag moet ontwikkelen. 
Jeugdbegeleiders benaderen dit vraagstuk echter op uiteenlopende wijze. In hun 
bewoordingen vinden we grote verschillen in de soort gezagspositie die men voor 
ogen heeft. Enerzijds zijn er jeugdbegeleiders die geen allusie maken op gezag. Ze 
vinden het wellicht niet problematisch. Uit de bewoordingen van de opvoeders en de 
jeugdwerkers die dit wél doen, leiden we twee types van reageren af. 
 
 
3.1 Gezag op basis van ‘goed leiderschap’ 
 
Sommigen willen hun overwicht aanvaardbaar maken door ‘goed leiderschap’. Gezag 
wordt opgebouwd op basis van ‘(aan)kunnen’: ‘we kunnen het de baas’, ‘we dijken 
het in’. Deze jeugdbegeleiders leggen de nadruk op het beheersen van de kneepjes 
van het vak. De jongeren moeten weten wie de ‘leider’ is, ze moeten aanvaarden en 
inzien dat hij/zij de beslissingen treft. De jeugdbegeleiders krijgen respect van de 
jongeren op basis van een soort natuurlijk overwicht.  
 
Er zijn twee vormen van overwicht mogelijk. Sommigen benadrukken het belang van 
‘charisma’ en van fysieke uitstraling. Fysiek overwicht wordt bijvoorbeeld bekomen 
door de lengte of door een imponerend voorkomen dat kracht uitstraalt. Anderen 
onderlijnen het belang van het psychisch of mentaal overwicht. Volgens hen behaal je 
overwicht door je niet te laten imponeren, door op momenten van confrontatie het 
been stijf te houden, of door fatsoenlijk en kordaat wederwoord te bieden. Een 
relatief veel genoemde manier om op een gepaste manier wederwoord te bieden is 
humor, lichte spot of de jongeren confronteren met hun eigen gedrag.  
 
We illustreren dit aan de hand van de reacties op agressie. Jeugdbegeleiders die hun 
gezag baseren op ‘goed leiderschap’ gaan de confrontatie met de jongeren aan. 
Assertiviteit, kordaatheid en directheid zijn hierbij belangrijke eigenschappen. Ze 
trachten in geval van verbale agressie altijd een antwoord klaar te houden zodat de 
jongeren – verbaasd over deze reactie – ‘verbouwereerd hun mond houden’.  

 
(Agressie) Soms heel cru zijn: woorden gebruiken die eigenlijk voor een 
opvoeder niet passen. (…) Dat durft nogal een keer juist over de grens zijn of op 
het randje af zijn. Dan moet je die mannen even kordaat aanpakken: 
antwoorden zoals zij antwoorden. Dat is de taal die zij verstaan. Als je zwijgt … 
Als je antwoord gelijk zij niet verwachten dan gaat het. (si) 
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(Agressie) Ofwel zeg je dan iets terug of je probeert zo gevat mogelijk uit de 
hoek te komen. Hoe moet ik dat, dat ze niet weten wat terugzeggen bijvoorbeeld. 
(jbv) 

 
In geval van fysieke agressie gaat het er volgens deze opvoeders en jeugdwerkers om 
de jongeren duidelijk te maken dat dergelijk gedrag niet kan, dat je als begeleider 
voor hen kan en durft staan en ook ‘nee’ kan en durft te zeggen. Ze zorgen er 
bijvoorbeeld voor om vlak voor de jongere te gaan staan en hem recht in de ogen te 
kijken. Door te laten zien wat je in je mars hebt en te tonen dat je de meerdere bent, 
kunnen de begeleiders het heft in handen krijgen.  
 

 (Agressie) Dan is het gewoon de kunst van echt wel heel koel te blijven zitten en 
echt recht in z’n ogen te blijven kijken. (…) Ge moet laten zien dat gij de baas 
zijt. (wkj) 
 
(Agressie) Die zei op een bepaald moment ook, zo met verbale agressie, zo van: 
onnozelaar, ik ga op uw muil slaan. Maar ik ben gewoon heel dicht bij hem 
gaan staan, als ik zou achteruit gaan zou hij zeker merken dat hij dat kan he. En 
als je dan dichter gaat staan, dan is dat iets anders hé. (bjb, cat1) 
 

Ook door lichte spot, door de jongeren bijvoorbeeld publiekelijk aan te sporen om het 
gevecht verder te zetten, trachten ze het gewenste effect te bekomen. Het resultaat is 
zoals bij het kordaat reageren op verbale agressie: de jongeren verbazen en 
overbluffen. Op die manier kan gezag en respect bekomen worden.  
 

(Agressie) Meestal moet je dat dan in het belachelijke trekken. (…) Ik weet nog 
dat ik op dat moment gezegd heb: allez kom gasten , geef die mannen hier een 
beetje plaats dat ze kunnen vechten. Als die ene de andere het  gasthuis in 
geslagen heeft, dan ga ik een keer praten met diegene die wint. Want tegen twee 
kan ik het niet halen, een zou misschien nog gaan. En ze waren zodanig 
verbouwereerd, zo van allez, nu geeft die hier toestemming om te slaan. Allez, 
doe maar voort jong, ik heb niet heel de dag tijd. Maar zorg dat binnen het 
kwartier de andere op de grond ligt. Doe een beetje voort. Als je ze aanmoedigt, 
dan is het direct gedaan. (si) 

 
Er zijn wel verschillende meningen over hoe ver die kordaatheid mag gaan. Voor de 
meeste jeugdbegeleiders is zelf fysiek geweld gebruiken geen oplossing. Daaraan 
liggen ten eerste ethische overwegingen ten grondslag. Ook de eigen fysieke 
mogelijkheden of pragmatische overwegingen spelen soms een rol. Door geweld te 
gebruiken loop je het risico de jongeren te provoceren. In plaats van het gevecht of de 
ruzie te stoppen, bereik je zo enkel het tegenovergestelde effect: escalatie.  
 
Een groot deel van de jeugdwerkers uit de Werkingen Kansarme Jeugd beschouwt 
het kunnen verhinderen van fysiek geweld als een persoonlijke overwinning. Voor 
sommige jeugdbegeleiders betekent het gebruik van fysiek geweld een duidelijk 
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breekpunt: als ze dergelijke techniek zouden toepassen, stoppen ze met het werk. Net 
daarom hanteren sommige jeugdbegeleiders geen fysiek overwicht maar trachten ze 
psychisch of mentaal te imponeren.  
 

Ik ga er ook prat op dat ik eigenlijk nog nooit een conflict met gasten heb gehad 
dat op motten uitdraait, [in] 20 jaar. Terwijl ik toch van mezelf vind -  ik wil nu 
niet dikke nekkerig overkomen - maar [ik vind] dat ik dat niet schuw. (wkj) 
 
Ik heb toen tegen mezelf gezegd: als die vuist van mij, als die naar beneden was 
gegaan, dan had ik mee naar de directeur gegaan en dan voor mijn ontslagbrief 
te geven. Want dat kan niet. Je moet je in zo’n situatie in de hand houden. (bjb, 
cat.1) 
 

Ook bij het omgaan met druggebruik is het opbouwen van gezag belangrijk. Toch 
speelt eerder bij agressie het verkrijgen van dit ‘overwichtgezag’ een rol. Blijkbaar 
wil men in dergelijke situatie publiek gezag verkrijgen, gezag dat door de groep 
gezien en bevestigd wordt. Bij agressief gedrag spelen immers vaak groeps-
dynamische elementen mee. Agressie kan onder invloed van peergroupfactoren 
zowel versterkt als afgezwakt worden. Soms liggen redenen als zich agressief 
gedragen om een bepaalde positie in die groep te verwerven, stoerdoenerij of het 
uittesten van jeugdbegeleiders aan de basis van schelden of vechten. Je moet dan ook 
je publiek gezag laten gelden om niet over je heen te laten lopen. Je moet 
confrontaties durven aangaan en er als overwinnaar uitkomen.  
 
 
3.2 Gezag op basis van ‘goed mentorschap’: binding 
 
Bij anderen steunt hun gezag niet zozeer op een fysiek of psychisch overwicht, maar 
wel op een vertrouwensrelatie met de jongeren. Deze jeugdbegeleiders benadrukken 
een steunfiguur te zijn, iemand die begrip toont voor de situatie en voor het gedrag 
van de jongeren en waar de jongeren indien nodig op kunnen terugvallen. Dit begrip 
is de basis voor wederzijds respect. Jongeren aanvaarden het gezag omdat er een 
band is tussen beide partijen. 
 
Een aantal van deze jeugdbegeleiders wijst op de voordelen van het werken met 
bindingsgezag. De band met de jongeren zorgt ervoor dat de jongeren diens teleur-
stelling ervaren, en voelen dat de opvoeder of de jeugdwerker het goed met de 
jongeren blijft menen. Het is bovendien maar omdat er een persoonlijke, professio-
nele band is tussen jongeren en werkers dat het mogelijk is om de jongeren te doen 
luisteren en er op die manier ook iets mee te bereiken.12   

                                           
12 Ten dele gaat het hier ook om een vorm van overtuiging, van ‘normative power’ zoals Etzioni 
deze in zijn ‘compliance theory’ onderscheidt van coercive power en remunerative power. In een 
machtsrelatie gaat het volgens Etzioni niet louter om dwang, maar ook om de relatie tussen diegene 
die dwingt en diegene die gedwongen wordt. Bij coercive power gaat het om dwang. Remunerative 
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Kijk ik doe dat nu nog een keer, mijn opwinding naar u toe toch, het is omdat ik 
het verdorie nog altijd goed met u meen, hé, dat ik niet graag heb dat ge uw 
leven verbrodt. Het moment dat je me niet meer ... dat ik niet meer van u moet 
hebben, dan ga ik ook niks meer doen, dan trek je maar uw plan. Dat je eigenlijk 
duidelijk maakt, dat er een teken van liefde naar hem is, dat je het goed met hem 
meent zo. (bjb, cat.1) 
 
Ik denk dat ik mijzelf toch dikwijls als middel gebruik. Een stuk mijn 
persoonlijkheid, een stuk mijn relatie tot die gasten. Dat ik bijvoorbeeld probeer 
mijn houding en mijn gedrag ten opzichte van hen heel duidelijk te verantwoor-
den. Waarom ik zo op bepaalde situaties reageer of waarom ik niet reageer. En 
dat ik eigenlijk hoop dat ze daardoor beter inzicht krijgen in hun gedrag ook en 
welk effect dat dat heeft, eigenlijk als feedback zo. (bjb, gibj) 

 
In geval van agressie bijvoorbeeld is een jongere soms zo opgehitst dat de situatie 
dreigt te escaleren. In zo’n situatie kan een jeugdbegeleider terugvallen op zijn band 
met de jongere. Als er nog één of ander aanknopingspunt gevonden wordt, kan de 
situatie misschien nog gekeerd worden.  
 

(Agressie) En dan op dat moment vooral rustig blijven en proberen te zien dat 
die situatie op dat moment niet escaleert in eerste instantie, want als die jongere 
zodanig over zijn toeren is dat die een wapen pakt, dan weet je ook niet altijd 
wat die met dat wapen gaat doen en dan moet je ook een beetje terugvallen op 
de persoonlijke band of de relatie die ge op dat moment hebt met die jongere om 
die proberen tot bedaren te krijgen. (…) Dat is ook omwille van de band die je 
met die gast opbouwt, da’s omwille van het feit dat je een steunfiguur bent voor 
die gast, het feit dat die gast voelt dat hij iets aan u heeft, ook op andere 
terreinen, waardoor een gast u waarschijnlijk nooit een slag in uw gezicht zal 
geven omdat gij voor haar belangrijk bent geworden en omdat zij ook het gevoel 
heeft dat zij belangrijk is voor jou. Persoonlijk contact … Als ge kunt proberen 
van een professionele, persoonlijke binding te realiseren, zal een gast niet zo 
rap slagen. (bjb, 1bis) 

 
Maar ook ten aanzien van druggebruik kan dergelijke band voordelen met zich mee 
brengen. Door die band ‘luistert’ de jongere naar de werker en naar diens verhaal 
over de nadelen van druggebruik. Enkel dan slaagt de werker er in om werkelijk tot 
de jongere(n) door te dringen.  
 
In de verschillende jeugdwerkers- en opvoedersverhalen lezen we nog andere posi-
tieve gevolgen van deze band: bijvoorbeeld het besef dat de jongeren hen niet voort-
                                                                                                                                            
power duidt op utilitaire dwang, op beloningen en ruil. Bij het derde type dat Etzioni onderscheidt 
ligt de nadruk op morele binding. Voor zover nodig kan gebruik gemaakt worden van blijken van 
goed- of afkeuring, of van statussymbolen om goed gedrag te belonen. (Etzioni, 1961: 3-22; 
Lammers, 1983: 107-109). 
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durend zullen uittesten, of het besef dat je op die manier meer van de jongeren 
gedaan krijgt.  
 

Ik vind dat [als] je met leerlingen een goed contact hebt, dat je er ook wel veel 
van gedaan krijgt, dat ze ook gemakkelijker regels aanvaarden. Als je alleen 
altijd maar regels oplegt en er verder niets voor betekent, is het moeilijker er 
iets van gedaan te krijgen dan wanneer je ook probeert een beetje ne vriend te 
zijn. (si) 

 
Uit het voorgaande blijkt dat de hoofdmotivatie achter dit optreden het verkrijgen van 
individueel gezag is, nl. gezag ten aanzien van het individu in de groep. Deze 
jeugdbegeleiders bouwen gezag op door het tot stand brengen en het in stand houden 
van een vertrouwensband met elke individuele jongere.  
 
Bindingsgezag wordt op verschillende manieren opgebouwd. Enkele opvoeders uit de 
Bijzondere Jeugdbijstand en de internaten wijzen op het belang van een huiselijke en 
warme sfeer, een sfeer waarin jongeren zich thuis voelen. Het geven van 
bevestigingen kan eveneens een rol spelen, net zoals het bieden van affectie en 
warmte. Ook door naast of achter de jongeren te staan (in plaats van voor of 
tegenover de jongeren) kan dit bindingsgezag tot stand komen. 
 

Wat wij in eerste instantie altijd proberen te doen, is proberen te werken met 
bevestigingen.  Da’s een puntensysteem ook, maar dat wordt verbaal gedaan. 
dat wordt tussen de plooien van het leven door gedaan. Dat wordt gedaan door 
de jongeren een extra knuffel te geven, door er ‘s avonds bij te gaan zitten op 
bed en die een kuske te geven bij wijze van spreken.  Dat wordt gedaan door 
heel plezante dingeskes.  Dat kan zijn …  Wij werken ook vooral met binding, 
dus de persoonlijke begeleider gaat proberen van in de relatie met zijn jongere 
een soort … die jongere het gevoel te geven dat zij belangrijk en exclusief is 
voor die persoonlijke begeleidster. (bjb, 1bis) 
 

Dit wil niet zeggen dat regels en sancties achterwege gelaten worden. Eerder is er een 
afweging tussen ‘afstand’ en ‘binding’, tussen streng zijn en werken aan de relatie, 
bijvoorbeeld: het afwegen van sancties (sommige jeugdbegeleiders benadrukken dat 
de druk op de jongeren niet te hoog mag worden, bvb. door te strenge sancties, 
waardoor de jongere geen uitweg meer ziet), herstelgedrag (het herstel van de band), 
het opmaken van een contract en het redeneren vanuit een ruiltheorie (waarbij de 
jeugdbegeleider in zijn reactie de jongeren duidelijk maakt dat er telkens twee 
partijen in het conflict zijn en er van beide kanten iets kan verwacht worden), … 
Deze sancties staan dan in functie van het behouden van de band met de jongeren. 
 

Het is nog gebeurd, om respect te herkrijgen dat ze dan iets moeten doen voor u 
(…) dat een jongen bijvoorbeeld een taart moest bakken voor mij omdat hij mij 
zwaar beledigd had en met zijn eten gesmeten had en dat ik dat eigenlijk niet 
pikte. (bjb, 1bis) 
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Soms is een opmerking of een waarschuwing al voldoende. In tegenstelling tot de 
jeugdbegeleiders die gezag opbouwen door een vorm van overwicht, bouwen ze 
gezag op door misschien niet zo hard te sanctioneren, maar door de jongeren wel 
duidelijk te maken dat dergelijk gedrag door hen niet geapprecieerd wordt. Soms gaat 
dit gepaard met het tonen van teleurstelling, van persoonlijke geraaktheid.  

 
(Drugs) Maar nu ook bijvoorbeeld voor de laatste dropping die we gingen doen, 
hadden we afgesproken van oké jongens, zo’n dropping dat is heel veel werk en 
dat is ook heel moeilijk te begeleiden dus we vragen jullie voor mee een beetje 
de boel in het oog te houden. En toen zijn alle 5 die gasten zo stoned en zo zat 
als iets op die dropping aangekomen. En dan heb ik daarna nog eens met hun 
gebabbeld en laten blijken dat ik er toch wel zwaar ontgoocheld in was. Ze 
voelden zich dan ook wel schuldig, maar langs de andere kant hadden ze zich 
wel geamuseerd. (wkj) 

 
Gesprekken kunnen eveneens een belangrijke rol spelen bij het opbouwen en het 
behouden van de vertrouwensband. Heel wat jeugdbegeleiders benadrukken dat niet 
enkel een sanctie wordt gegeven, maar dat aan deze sanctie een babbel wordt 
gekoppeld. Op die manier tracht men het gedrag van de jongeren te begrijpen en/of 
de sanctie pedagogisch te verantwoorden. 
 

(Drugs) Als we het te weten komen of als ze het ons vertellen; gaan we erover 
praten. We gaan niet ... we gaan natuurlijk zeggen dat het illegaal is, dat het 
niet mag. We gaan zeker zeggen dat het in huis niet mag. Maar het moet alle-
maal bespreekbaar blijven, (…) er moet een vertrouwensrelatie zijn enzo. (bjb, 
cat.1) 
 

Sommige jeugdbegeleiders laten de jongeren in eerste instantie doen. Ze maken zich 
niet kwaad in geval van verbale agressie of zien druggebruik in eerste instantie door 
de vingers. Ze wachten geduldig het verdere verloop af. Soms stopt het dan vanzelf, 
soms is een tussenkomst alsnog vereist. Dit is een vorm van openlijk negeren: d.w.z. 
de jongere in kwestie beseft op die manier dat hij deze keer niet gestraft wordt en dat 
de jeugdbegeleider met hem verder wil gaan. In een aantal gevallen kan dit de relatie 
en de verdere werksfeer ten goede komen. Conflictgedrag negeren kan ook louter 
pragmatische redenen hebben: ervoor zorgen dat het conflict niet escaleert en/of dat 
het door de reactie niet erger gemaakt wordt dan het oorspronkelijk is. Negeren kan 
dus ook een belangrijke functie hebben inzake het behouden en vrijwaren van de 
band tussen jongeren en begeleiding.  Enerzijds moet volgens sommige opvoeders 
negeren absoluut vermeden worden omdat je op die manier aan de band tussen beide 
partijen raakt. Conflicten zijn voor sommige jongeren een vorm van aandacht vragen. 
Negeren werkt dan averechts. Anderzijds kan de persoonlijke binding ook een 
aanleiding zijn om de jongere te negeren. Net omdat beide partijen die band 
belangrijk vinden, heeft ‘negeren’ effect, misschien nog meer dan een zware sanctie. 
Eén opvoeder uit de Bijzondere Jeugdbijstand stelde dat de jongeren soms op hun 
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gedrag terugkomen en verontschuldigingen aanbieden wanneer ze merken dat ze bij 
de opvoeders op geen sympathie meer kunnen rekenen.  

 
 
(Agressie) Maar ik geloof nogal in gentleteaching. Ik ben daar veel mee bezig de 
laatste tijd, dat is een beetje mijne strategie, van oké als ze agressief is, ik ga 
daar niet op reageren. Dus ik breng de andere kinderen in veiligheid en haar 
ook en ik ga op een ander vlak voort. En dat is mij eigenlijk wel gelukt. Ik had 
daar een hele goede band mee op het einde van het jaar. (…) Ik geloof dat ge 
die dingen moet opbouwen. Ge kunt kinderen niet veranderen, ge kunt uzelf ook 
wat bijsturen. Ik vind dat dat van twee kanten komt, ge kunt niet alleen vragende 
partij zijn, ge kijkt ook eens naar haar manier van doen. Kijken en eens leren 
van wat dat allemaal voor haar heeft betekend dat verdriet, of dat ze zich niet 
goed voelt op internaat. (si) 
 
(Agressie) Dan wordt hij dus ook apart geroepen en gezegd van: kom manneke, 
kunt gij u niet bedwingen, komt gij hier dan maar binnen zitten en pakt gij maar 
een boek tot ge gekalmeerd zijt. En gij kunt u gedragen en uw veront-
schuldigingen aanbieden, en dan kunt gij terug buiten. Dat lukt niet altijd, pas 
op. Dikwijls is het het beste van die te negeren. Soms wordt hij zo kwaad dat hij 
heel zijn kast uitlaadt, alles op de grond. Met momenten is het het beste van die 
eventjes te laten doen. Hij koelt wel af hoor. (bjb) 
 

 
3.3 Het dilemma achter leidingsgezag of vertrouwensgezag 
 
Sommige jeugdwerkers en opvoeders reflecteren niet of nauwelijks over de manier 
waarop ze gezag opbouwen. Andere jeugdbegeleiders trachten gezag vooral op te 
bouwen door een vorm van fysisch of mentaal overwicht. Een laatste groep 
jeugdbegeleiders ontwikkelt gezag vooral op basis van een vertrouwensrelatie met de 
jongere.  
 
Ook achter dit optreden schuilt een dilemma: tracht ik greep op het probleem- en 
conflictgedrag te krijgen door overwicht, zodat ik het in de groep haal en zodat ik ook 
in de groep gezag verwerf ? Of tracht ik het probleem- en conflictgedrag daarentegen 
eerder te counteren door in te spelen en terug te vallen op de band die ik met de 
jongere heb en tracht ik dus eerder gezag ten aanzien van die individuele jongere te 
krijgen? Kies ik voor groepsgericht gezag of voor individueel gezag?  
 
De tabel op de volgende bladzijde biedt een overzicht van dit dilemma. 
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 Leidingsgezag Vertrouwensgezag 
Gezagsvorm 
 

Overwichtgezag Bindingsgezag 

Basis van het gezag Fysisch overwicht; 
Mentaal overwicht 

Vertrouwensband; 
Communicatie, gesprek 

Motivatie 
 

Kunnen afdwingen Kunnen overtuigen 

Groep / Individu  Gezag vestigen in de  
groep; 

Groepsgericht gezag 

Gezag vestigen t.a.v. het  
individu; 

Individueel gezag 
Tabel 3.3.1: Dilemma inzake gezagsopbouw 
 
Net zoals bij het grensbewakingsdilemma gaat het ook hier om een ideaaltypische 
constructie, die ons toelaat accenten tussen werksoorten, maar ook tussen individuele 
jeugdbegeleiders te onderscheiden. Zowel in de Werkingen Kansarme Jeugd als in de 
Bijzondere Jeugdbijstand, de internaten en de jeugdbewegingen treffen we beide 
vormen van gezag aan. Toch kiezen sommige jeugdbegeleiders duidelijk voor het ene 
of voor het andere alternatief. In de Bijzondere Jeugdbijstand bijvoorbeeld treffen we 
vaak opvoeders aan die de nadruk leggen op bindingsgezag. Dit blijkt ook  het geval 
in de Werkingen Kansarme Jeugd, hoewel we in deze laatste ook relatief veel 
jeugdwerkers aantreffen die vooral steunen op overwichtsgezag. Net zoals bij het 
grensbewakingdilemma gaat het dus bij heel wat werkingen en jeugdbegeleiders om 
een mix. Ook jeugdbegeleiders die de nadruk leggen op bindingsgezag, vallen van 
tijd tot tijd terug op leidingsgezag. Het omgekeerde geldt eveneens: ook jeugd-
begeleiders die vooral het ‘aankunnen’ van de jongeren benadrukken, bouwen met 
sommige jongeren een diepere band op.  
 
 
Immers, geen enkele werking kan zich permitteren extreem de nadruk te leggen op 
bindingsgezag, zeker niet bij jongeren die diverse problemen hebben en/of 
gedragsmoeilijkheden stellen. Ook daar is nood aan een vorm van leiderschap. Indien 
het conflictgedrag te zwaar is, of indien het conflictgehalte van de groep te hoog is, 
moet men op tijd en stond op z’n strepen staan. Anders lopen de andere groepsleden 
gevaar en wordt het voortbestaan van de groep op de helling gezet. Soms moet er dus 
paal en perk gesteld worden en is het nodig om het gezag in de groep te vestigen. In 
alle werkingen zijn er met andere woorden noodgedwongen momenten waarop een 
overwicht ten aanzien van de ganse groep belangrijk wordt. Aan de jongeren moet 
eerst duidelijk gemaakt worden dat de opvoeder, resp. de jeugdwerker respect voor 
de grenzen kan afdwingen. Natuurlijk, hoe meer bindingsgezag werd opgebouwd, 
hoe meer de jongeren ook het gezag van de jeugdbegeleider respecteren. We stellen 
trouwens vast dat net in de ‘moeilijkere werkingen’ binding vaak een belangrijke rol 
speelt. Wil je meer bereiken dan enkel bewaren en bijhouden, dan is enige band 
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noodzakelijk. Maar tegelijkertijd moet men kunnen terugvallen op een door de 
jongeren aanvaard overwicht.  
 
Een extreme nadruk op overwichtgezag is op lange termijn echter evenmin houdbaar. 
Een erg strenge en sanctionerende houding kan effectief zijn in het weerhouden van 
bepaalde delinquente gedragingen, maar schiet tekort indien men daarnaast ook aan 
de persoonlijkheid van de jongeren en aan de bron van het gedrag wil werken. Vooral 
indien men kiest om te werken met maatschappelijk achtergestelde jongeren en/of 
probleemjongeren is enige relatie soms noodzakelijk.  
 
 
4. Dilemma 3: Conflicten als werkpunt 
 
Tenslotte komen we bij de derde vraag die jeugdbegeleiders bezig houdt. Omgaan 
met probleemgedrag betekent niet alleen omgaan met gezag en met grenzen. Het 
betekent ook een keuze maken inzake begeleiding. Conflicten en probleemgedrag 
kunnen immers aangegrepen worden als een aanleiding tot pedagogische actie. In 
hoeverre en hoe grijp je het conflict aan als werkpunt? In hoeverre en hoe tracht je 
door je reactie een pedagogische meerwaarde te bieden? In hoeverre en hoe  neem je 
een op verandering gerichte pedagogische houding aan? Deze vraag brengt 
jeugdbegeleiders nog verder van het ‘bewaken van grenzen’. Eerder dan conflicten te 
beschouwen als grensovertredingen die bestraft moeten worden, zijn conflicten een 
moment in een leerproces, zowel ten aanzien van het individu als ten aanzien van de 
groep. Deze pedagogische actie is immers gericht op het individu, maar speelt zich 
tegelijkertijd af in een groep die in meerdere mate (bijvoorbeeld in de jeugd-
beweging) of in mindere mate (bijvoorbeeld in de Bijzondere Jeugdbijstand) toe-
schouwer of betrokkene is. In de vier bevraagde werksoorten gaat het immers om 
groepsmatig werken. De groep is dan ook altijd aanwezig in het pedagogisch proces.  
 
De keuze voor het aangrijpen van het conflict als aanleiding tot pedagogische actie, 
vormt voor jeugdbegeleiders een derde dilemma. Niet iedereen vult deze 
pedagogische boodschap dan ook op dezelfde manier in. We kunnen twee accenten 
onderscheiden.  
 
 
4.1 Individueel begeleidingswerk 
 
Een eerste groep jeugdbegeleiders grijpt de conflicten aan als vertrekpunt om te 
werken aan het individu. Ze doen dit vanuit een op gedragsverandering gerichte 
pedagogische houding. Deze opvoeders en jeugdwerkers definiëren druggebruik of 
agressie niet zozeer als te veranderen probleemgedrag, maar als een indicator van 
problemen of als sleutel om aan die problemen te werken. Vanuit deze redenering 
helpt het dan ook niet zomaar straffen op te leggen of de orde te handhaven zonder 
aan de grond van de zaak te werken. Om gedragsverandering te bekomen moet je 
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tegelijkertijd een pedagogisch surplus verwezenlijken. De klemtoon ligt bij deze 
jeugdbegeleiders niet op de sanctie als zodanig, wel op het pedagogische signaal. Ze 
koppelen aan de ‘negatieve reactie’ (de strafmaatregel) een ‘positieve reactie’ (een 
gesprek).  
 
Dialoog en ontwikkeling staan m.a.w. centraal. Het gaat in essentie om helpen. Er 
wordt niet op het conflictgedrag als zodanig gereageerd, maar op de persoon achter 
dit conflictgedrag en op de omringende context. Het gaat om integraal reageren: 
gericht op het gedrag, op de persoon en op de situatie.   
 
De hoofdmotivatie achter dit optreden is de bezorgdheid voor en de bescherming van 
de individuele jongere. Vanuit de redenering dat probleemgedrag een uiting is van (of 
een vlucht voor) problemen op andere terreinen, trachten ze het individu te verster-
ken. Op die manier willen ze voorkomen dat jongeren verder wegglijden in hun 
problemen en hopen ze probleemgedrag in de toekomst te verijdelen.  
 
Deze jeugdbegeleiders willen daarom de dialoog met de jongeren op gang houden. 
Enkel vanuit die dialoog kan men immers pedagogisch optreden. De klemtoon ligt 
dan ook vaak op de wederzijdse vertrouwensrelatie en op het ontwikkelen van 
binding als uitgangspunt voor pedagogische actie. Deze band met de jongeren wordt 
door de jeugdwerkers en opvoeders gebruikt als basis voor het werken met het 
probleemgedrag.  
 

(Drugs) Maar zo iemand die moet je helpen gewoon, je moet proberen contact 
op te nemen met de ouders en zo meer, met de directie daar een keer over 
praten. Zij weten dan ook welke stappen zij moeten ondernemen. Maar iemand 
uitsluiten, dat is gewoon het probleem verplaatsen vind ik. Ge moet dat kind op 
dat moment helpen. Ge weet niet wat de reden is waarom dat ze aan dat 
drugsgebruik is gekomen. Als je dat niet weet, ja … Daarom moet je het 
vertrouwen gedurende het schooljaar krijgen van de kinderen, zodat ze er ook 
open voor staan, om over dat probleem te praten. (si) 

 
Bij de analyse vielen binnen deze groep individuele begeleiders twee probleem-
definities op. Het probleemgedrag kan ten eerste gedefinieerd worden als indicator 
van een ruimere probleem- en gedragscontext. Soms is agressie bijvoorbeeld een 
gevolg van problemen op school of van problemen in de thuissituatie. Bovendien 
staat het druggebruik of de agressiviteit niet altijd op zich zelf, maar maakt het deel 
uit van een ruimere gedragsproblematiek. De jongere gebruikt bijvoorbeeld niet 
alleen softdrugs, maar gaat ook stelen om deze middelen te kunnen financieren. Een 
aantal jeugdbegeleiders legt deze verbanden en tracht het druggebruik of de agressie 
niet los van al dat andere aan te pakken maar deze factoren er bij te betrekken.  
 

Het softdrugs en het roken op zich kan een teken zijn van er is iets verkeerd  bij 
mij. Ze willen dat misschien op die manier laten merken aan ons. Niet in plaats 
van het gewoon verbaal te zeggen van kijk ik heb gewoon problemen. (si) 
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(Drugs) Het probleem is nooit het druggebruik. Het druggebruik is al een 
oplossing eigenlijk voor een andere problematiek die eronder gaat schuilen 
eigenlijk.(bjb, cat.1) 

 
(Drugs) Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat zo jammer. Als ik hoor van waaruit 
het altijd komt, is het bijna altijd problemen thuis. (wkj) 

 
Ten tweede kan het probleemgedrag gedefinieerd worden als een indicator van een 
gebrek aan weerbaarheid bij de jongeren. In de Bijzondere Jeugdbijstand bijvoor-
beeld viel op dat een deel van de jongeren volgens hun opvoeders drugs gebruiken als 
vlucht voor de realiteit. Ze zijn een middel om zich beter in hun vel te voelen, om 
even de problemen niet meer te ervaren. Jongeren verstoppen zich soms ook achter 
agressief gedrag of gebruiken dergelijke gedragingen om hun frustraties uit te 
werken. Eerder dan te werken aan de context die met deze problemen samenhangt, 
trachten deze opvoeders en jeugdwerkers de jongeren zover te krijgen dat ze de 
problemen gemakkelijker het hoofd kunnen bieden.  

 
Ze voelen zich slecht door iets, er is het een en het ander gebeurd en dat moet 
dan worden afgereageerd op diegene dat op die moment hem het meest doet 
denken aan die dingen, het dichtste in de buurt staat of het gemakkelijkste 
slachtoffer is. (bjb, 1bis) 

 
De jeugdbegeleiders die de nadruk leggen op individueel begeleidingswerk trachten 
de jongeren een aantal vaardigheden bij te brengen, de weerbaarheid van de jongeren 
te vergroten en de jongeren te leren hun frustraties op andere manieren te uiten. In 
geval van verbale of fysieke agressie zullen deze jeugdbegeleiders proberen om de 
jongeren andere manieren van communiceren bij te brengen. Bovendien leren ze hen 
een aantal omgangsnormen aan, zoals beleefdheid. Ze sleutelen aan communicatieve 
en sociale vaardigheden. Dit kan gebeuren via een gesprek, maar ook ‘het goede 
voorbeeld geven’ kan belangrijk zijn.  
 

(Agressie) Omdat ik weet, ik weet zeker dat ze zo’n dingen willen zeggen en 
misschien vinden ze, allez, op een manier dat ze agressiever binnenkomen, allez 
misschien kunnen ze ook al op die manier wel iets kwijt, dat is al goed voor mij, 
als ze het efkes zo willen doen. Maar ze moeten ook leren communiceren, allez, 
ze zitten al in zo’n moeilijke situatie in die twee werelden, thuis, op school, dan 
hier, dan gewoon de buurt. Allez, ik vind dat we ze dat moeten leren om vaardig 
te worden, zowel communicatief als sociaal, vind ik. (wkj) 
 
(Agressie) Dan moet je er toch wel eventjes serieus een woordeke over plaatsen, 
de beleefdheid, en hoe men iets kan vragen of hoe men iets kan zeggen, ook als 
men met ongenoegen zit. En misschien ja, een correct voorbeeld geven. Kijk, als 
je nu dat zo gedaan had, of zo gezegd had, dan was dat anders overgekomen en 
dan wordt het ook begrepen of aanvaard. (si) 
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Deze jeugdwerkers en opvoeders trachten de jongeren ook te leren om hun frustraties 
op een andere manier uit te werken. Ze leren hen met hun frustraties en ongenoegens 
omgaan. Ze helpen de jongeren ‘stoom af te laten’. Sommigen laten de jongeren hun 
agressie letterlijk uitwerken op een bokszak. Ook een boel andere frustraties vinden 
op die manier een uitlaatklep. Het komt er vaak op neer om ‘andere manieren te 
zoeken om ermee weg te geraken’. Wanneer men voelt dat een jongere op ontploffen 
staat, laat men hem een wandeling maken of een opdracht uitvoeren. Of de 
jeugdbegeleiders gaan op zoek naar andere hobby’s en bezigheden voor de jongeren.  
 

Maar dat zijn ook wel dingen waar we echt rond werken in IB [Individuele 
Begeleiding] dan. Als wij zien dat het iemand is die zeer moeilijk met sancties 
kan omgaan, die zeer agressief wordt en lastig wordt als ze een opmerking krijgt 
of een straf krijgt, dan is dat iets voor de IB, dan wordt dat echt met hen bekeken 
van: wat zijn voor- en nadelen, hoe kunt ge reageren, wat kunt ge beter doen, 
hoe kunt ge gaan afkoelen zonder dat ge hier scènes maakt, hoe kunt ge het voor 
uw eigen eigenlijk gemakkelijker maken. (bjb, 1bis) 
 
Dat er wat spanningen zijn of zo, dan spelen we erop in en dan maken we hier, 
dan zetten we hier alles opzij, maken we een kring, we leggen wat matten en dan 
geven we ze bokshandschoenen en dan laten we ze wat tegeneen boksen. Ja, 
maar dan op een speelse manier, hé. Niet voor te zeggen, we gaan hier elkander 
…En dan geraken ze die agressie kwijt enzo. Ge speelt er wat op in, hé. (wkj) 
 
(Drugs) Dan denk ik: allez, probeer daarover te praten ten eerste en als dat niet 
lukt, pakt uw fiets of ga andere dingen doen. Zoek een andere uitdaging, maar ik 
weet ook wel dat alles geld kost. Ga dan boksen, of judo, of weet ik veel wat? 
Maar doe dan iets anders met uw energie of uw depressie. (wkj) 

 
Hoe trachten deze jeugdbegeleiders concreet deze individuele begeleiding tot stand te 
brengen? Een geliefde manier om op probleemgedrag te reageren is: jongeren die 
over de schreef gegaan zijn apart nemen voor een gesprek. Dit gebeurt al dan niet in 
combinatie met een sanctie. De jeugdbegeleider zoekt tijdens deze gesprekken naar 
de aanleiding van het gedrag. Waar zit het probleem? Wat is er aan de hand? Hij/zij 
tracht de beweegredenen van de jongeren te achterhalen, samen met de oorzaken en 
de context van het gedrag. Op die manier verzamelen de jeugdbegeleiders de 
informatie op basis waarvan latere reacties bepaald worden. Deze informatie geeft de 
jeugdbegeleider ook de mogelijkheid om het problematische van het gedrag in te 
schatten. Het gesprek is bovendien een uitgelezen kans om de jongeren duidelijk te 
maken dat dergelijk gedrag niet hoort en dat het conflict ook op een andere manier 
kan opgelost worden en dat er andere communicatiemanieren zijn dan ruw 
taalgebruik en fysieke uitingen. Tijdens het gesprek trachten ze de jongeren als het 
ware ook een spiegel voor te houden: ze willen hen probleeminzicht bijbrengen en 
hen de gevolgen van hun gedrag doen inzien. Daar komt vaak nog bij dat de jongeren 
tijdens het gesprek de kans krijgen om hun hart te luchten. Soms koppelen jeugd-
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begeleiders aan het gesprek het uitdrukkelijk doel om de ruzie makende jongeren met 
mekaar te confronteren en te trachten het conflict bij te leggen. De opvoeder of 
jeugdwerker treedt dan als bemiddelaar op. Soms worden de jongeren ook verplicht 
hun excuses aan te bieden. Er worden dus methodes ingezet die ook in het 
welzijnswerk courant zijn, zoals inzicht geven door te spiegelen, empowerment, 
ontschuldigen en participatieve hulpverlening. (Tilsley, Lauwers, 2000: 3-11) .  

 
Omwille van de persoonlijke band is het ook belangrijk tijdens dit gesprek een 
sanctie pedagogisch te verantwoorden. Louter sanctioneren zonder enige uitleg 
schaadt de relatie. De jongeren wordt duidelijk gemaakt waarom iets niet kan en 
waarom er gesanctioneerd wordt. Deze jeugdbegeleiders willen de jongeren inzicht in 
hun gedrag bijbrengen. Wat hierbij eveneens kan helpen is het vertellen van 
persoonlijke ervaringen. Het effect hiervan is dubbel. Enerzijds leren de jongeren de 
gevolgen van hun gedrag inzien. Ze horen wat de jeugdbegeleider zelf heeft 
meegemaakt en wat de negatieve of positieve effecten daarvan waren en welke lessen 
hij/zij uit het verleden heeft getrokken. Anderzijds speelt de jeugdbegeleider in op de 
relatie met de jongeren. Hij vertelt hen persoonlijke dingen, waardoor de jongeren de 
gebeurtenissen beter kunnen plaatsen én het gevoel krijgen belangrijk te zijn voor de 
jeugdbegeleider in kwestie.   
 

Sanctionering, het is eigenlijk beter van te zeggen zo van: ... We hebben daar 
enorm veel aandacht aan besteed van: wat houdt dat in, wat betekent dat voor u, 
waarom doe je dat? Dat vind ik veel belangrijker uiteindelijk, een stuk. Ook zo 
van: waarom, dat kan toch geen kwaad, gij gebruikt toch ook drank. Een beetje 
duiding geven, zo van: hoe en waarom. Maar wel duidelijk maken: hier kan dat 
dus niet hé, dat is een sanctionering. (bjb, cat.1) 
 
 (Drugs) Dan ben ik beginnen vertellen over mijn eigen vroeger. Wij zijn hier 
ook ooit betrapt met een joint daar van boven in dat huizeke. Dat hebben wij één 
keer gedaan en dan hebben we dat nooit niet meer gedaan. Ik heb ook gezegd 
van ja - ik heb mijzelf kwetsbaar opgesteld - ik heb gezegd van: ja, ik heb ook 
inderdaad regelmatig een jointje gerookt in [x] en weet ik veel waar, op een kot 
en dat niemand daar last van heeft en waar dat je onder vrienden zijt. Oké, ik 
vind dat heel tof - hoewel dat ik daar nu niet meer achter sta, heb ik dan gezegd 
ook wel - maar ik kan daar in komen, heb ik gezegd. En ik kan er in komen dat 
[je] dat in die situaties doet, maar in de Chiro kan dat niet. (…) Die mannen 
hadden uiteindelijk wel zo het gevoel van: wow, heeft die dat ook gedaan? Dat 
is dan toch niet … En het coole was er ook voor een groot stuk af op die 
moment. (jbc) 
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4.2 Groepsbegeleidingswerk – vormingswerk 
 
Ook de tweede groep jeugdbegeleiders grijpt het probleemgedrag aan als vertrekpunt 
om de jongeren te begeleiden. Ook zij streven in hun reacties een pedagogische 
meerwaarde na. Ze leggen echter niet de klemtoon op het begeleiden van het 
individu, maar op het begeleiden van de groep als geheel. Hun expliciete doel is niet 
zozeer het individu te versterken. Wel trachten ze vanuit een groepsgerichte 
pedagogische houding de jongeren ‘als groep’ sterker te maken en te ontwikkelen. 
Indien toch individuele begeleiding tot stand wordt gebracht, gebeurt dit m.a.w. in 
functie van de groep of gebruik makend van de groep als socialiserend medium. 
 
De motivatie achter dit optreden is het willen voorkomen dat het probleemgedrag de 
groep zou aantasten en de idee dat gedragsverandering en culturele ontwikkeling 
meer kans maakt als ze via de groep tot stand komt. Daarom streven deze 
jeugdbegeleiders ernaar om in geval van conflicten de relatie met de groep te 
herstellen. Er wordt op het conflictgedrag gereageerd en er wordt een pedagogische 
meerwaarde nagestreefd in functie van de groepssfeer, de groepssamenhang, het 
voortbestaan van de groep, de naam en het imago ervan. Conflicten worden 
opgevangen door de groep sterker te maken en de jongeren daarin sterker te 
integreren. Ze worden aangegrepen als vertrekpunt om groepsbevorderend en 
groepsontwikkelend te werken. Groepswerk en soms ook vormingswerk staan dan 
centraal. Vanuit die groep kan er aan ruimere doelstellingen gewerkt worden.  

 
Maar ik vind het belangrijk van een soort groepsvorming op te doen. Van 
daaruit het systeem dat wij altijd hanteren. We proberen toch een soort 
vriendschappen naar elkaar te kweken, gebaseerd op andere waarden dan 
degene die op straat soms heersen. Vriendschap op basis van gelijkheid. (wkj) 
 
Al in een groep kunnen omgaan, vind ik al heel belangrijk. Als ze dat al … Als 
we samen naar de zee kunnen zonder dat er knallende ruzies uit ontstaan en 
eigenlijk de helft, vind ik dat dat zeker zijn waarde heeft. Gewoon al het samen 
weggaan en met elkaar kunnen omgaan, vind ik al heel belangrijk. (wkj) 

 
De motivatie van het handelen is dan wel ‘de groep’, de werkwijze is echter vaak 
‘individueel’. De finaliteit is de groep, het pedagogische hulpmiddel is het individu.  
 

(Drugs) Het is eigenlijk pas als we hier merken dat dat hier gevolgen heeft dat 
we daarop reageren. Het is niet zo als wij weten van: kijk, gij rookt jointjes, 
maar voor de rest hebben wij daar geen last van in het jeugdhuis dat we daarop 
reageren. Het is pas als we merken dat dat hier ook gevolgen heeft, dat dat hier 
invloed heeft, dat we daar wel is een deftig gesprekje mee hebben. Of enkele 
gesprekken. Dat hangt af van de personen en van de situatie. (wkj) 
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Hoe trachten deze jeugdbegeleiders dit effect te bereiken? Ook in dit geval worden  
vaak gesprekken op touw gezet, maar dan eerder om over grenzen te informeren en 
sancties af te spreken en op die manier de groepswerking te versterken. Naast 
individuele gesprekken, worden soms ook groepsgesprekken georganiseerd. De 
onderlinge verstandhouding speelt hierin een belangrijke rol. Deze bereikt men bij-
voorbeeld door het leren aanbieden van verontschuldigingen. Via een groepsgesprek 
kan men ook de communicatieve en sociale vaardigheden van de leden bevorderen. 
 

We hebben ze toen allemaal bij elkaar gepakt en een open gesprek gehad, dat 
gebeurt dus ook vrij regelmatig. En dan kan dus iedereen zijn mening zeggen 
wat hij kwijt wil of over wie of wordt er gekletst. Dan wordt echt alles open 
gelegd. Dikwijls wordt er geweend of wordt er achteraf … Maar dat lucht ook 
vaak heel erg op. (bjb, cat.1) 

 
Deze jeugdwerkers en opvoeders hechten in geval van agressie net zoals de 
individuele begeleiders veel belang aan het (leren) aanbieden van excuses. In dit 
geval staat echter niet noodzakelijk het pedagogische effect op de individuele 
jongeren centraal, maar gebeurt dit eerder omwille van het herstel van de groepssfeer 
of van de relaties of het vrijwaren van een mogelijke escalatie. Ze trachten de 
jongeren het conflict te doen bijleggen.  
 

Als er een verbale of een fysieke bedreiging is, dan zou ik het altijd op die 
manier aanpakken van gewoon fysiek allebei aan de kant zetten, tot rust laten 
komen en dan met die twee babbelen en zorgen dat die elkaar terug een hand 
geven als teken van … Dat zou ik altijd op dezelfde manier aanpakken gewoon 
dat ze terug goede kameraden worden. Dat de chirowerking goed blijft draaien. 
Er moet vriendschap zijn om u te kunnen amuseren (…). (jbc) 
 

Ook afzonderen kan een belangrijk middel zijn bij het groepsbegeleidingswerk. Door 
de jongeren voor een korte of langere periode uit de groep te halen (bijvoorbeeld door 
hem/haar naar de kamer te sturen) geeft een jeugdbegeleider zowel aan deze jongere 
als aan de ganse groep een signaal. Dergelijk gedrag kan niet en past niet in de groep. 
Beide partijen krijgen op die manier de kans af te koelen en te reflecteren over wat 
gebeurd is, over zijn positie in de groep en over de groep zelf.  
 
 
4.3 Het dilemma achter individuele- of groepsbegeleiding 
 
Uit bovenstaande analyse blijkt dat sommige jeugdwerkers en opvoeders conflicten 
aangrijpen als werkpunt. Naast een sanctie op de overtreding trachten ze via gesprek 
en begeleiding een pedagogische meerwaarde te verwezenlijken. Een eerste groep 
pakt het pedagogisch project vooral individueel aan, een tweede groep doet dit 
voornamelijk in functie van een versterking van de groep en diens socialiserende 
werking. 
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Achter deze keuze schuilt een dilemma: kies ik voor de begeleiding van de 
individuele jongere en tracht ik zo ver mogelijk met diens probleemgedrag mee te 
gaan om hem er in te kunnen begeleiden (waardoor ik misschien het risico loop dat ik 
de groep verlies), of concentreer ik me op de groep en werk ik daarmee, zelfs al 
betekent dit dat ik conflicterende individuen (ter bescherming van de groep) uit de 
werking moet zetten? Ook hier gaat het dus om een dilemma tussen het kiezen voor 
begeleiding van het individu of voor groepsbegeleiding.  
 
 Groepsbegeleiding Individuele begeleiding 
Doelstelling  Gericht op ontwikkeling via de 

groepswerking 
Gericht op individuele 

gedragsverandering 
 Groep versterken, ontwikkelen 

en begeleiden 
Individu versterken,  

ontwikkelen en begeleiden 
Motivatie 
achter het 
optreden 

Bezorgdheid voor de dragende 
en vormende functie van de 

groep 

Bezorgdheid voor het welzijn 
van het individu 

Actieterreinen Werken aan groepsvorming, 
aan onderlinge relaties,  

aan onderlinge verstandhouding, 
aan herstel van de groepsrelaties

Werken aan weerbaarheid; 
Werken aan vaardigheden; 

Werken aan probleeminzicht 

Tabel 4.3.1: Dilemma’s inzake werken met conflictgedrag 
 
Deze analytische indeling maakt het mogelijk accenten tussen werksoorten vast te 
stellen. Zo valt vooral in de jeugdbewegingen en internaten de nadruk op groeps-
begeleiding op. In de Bijzondere Jeugdbijstand daarentegen ligt de klemtoon eerder 
op individuele begeleiding. De Werkingen Kansarme Jeugd nemen een middenpositie 
in. Hiermee willen we niet beweren dat, wie de nadruk legt op individuele 
begeleiding, groepsbegeleiding volledig achterwege laat, of vice versa. In alle vier de 
sectoren zijn met andere woorden zowel de groepswerking als de individuele begelei-
ding aanwezig. Beide hebben er echter telkens een andere functie. Zo wordt in jeugd-
bewegingen en internaten ook wel met individuele begeleiding gewerkt, maar dan 
eerder diagnosticerend, informatief, contractueel. De begeleiding gebeurt er met de 
groep in het achterhoofd. In de Bijzondere Jeugdbijstand is er eveneens altijd 
groepsbegeleiding (er wordt gewerkt met leefgroepen, er worden groepsactiviteiten 
georganiseerd), maar die groepen worden veelal zo samengesteld dat maximale 
individuele begeleiding mogelijk is. Werkingen Kansarme Jeugd hebben een 
groepsgerichte aanpak (cfr. de jeugdbewegingen) die ruimte laat voor individuele 
begeleiding. Met andere woorden: iedereen heeft zijn ‘mix’, iedereen maakt keuzes 
tussen beide aanpakken. De keuze gebeurt in functie van een aantal objectieve 
achtergronden: de probleemsituatie, het mandaat en de eigenheid van iedere 
werksoort en de begeleiderspositie.  
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Zelfs al legt men de nadruk op individuele begeleiding, dat wil nog niet zeggen dat 
daarom de groep niet belangrijk geacht wordt. Geen enkele werking of jeugd-
begeleider kan zich op lange termijn permitteren om enkel aandacht te besteden aan 
individuele begeleiding. De keuze voor een systeem van groepswerk brengt een 
aantal gegevenheden met zich mee. Deze vormen een element van keuze en aanpak. 
De werking van de groep moet dan permanent in rekening gebracht worden. 
 
Omgekeerd geldt ook: zelfs al primeert het groepsbelang en wordt vooral vanuit deze 
bekommernis met het probleemgedrag gewerkt, dat wil niet zeggen dat het indivi-
dueel belang volledig uit het oog verloren wordt. Geen enkele jeugdwerking, geen 
enkele voorziening van de Bijzondere Jeugdbijstand of geen enkel internaat kan zich 
op lange termijn permitteren om de individuele leden aan hun lot over te laten. 
Differentiatie van de aanpak naar de groepsleden toe is een onderdeel van het groeps-
werk.  
 
 
5. Beïnvloedende factoren 
 
Waarom kiezen jeugdbegeleiders voor een bepaalde aanpak? Op basis van de onder-
zoeksgegevens suggereren we enkele mogelijke verklaringen. Aangezien we deze 
elementen binnen het bestek van dit artikel niet diepgaand kunnen bespreken, zetten 
we ze in deze laatste paragraaf bondig op een rij. Voor een grondige bespreking 
verwijzen we naar het rapport ‘Omgaan met grenzen: reflecties van jeugdwerkers en 
opvoeders’ (Hermans, e.a., 2000c). 
 
Het type jongeren dat men bereikt, beïnvloedt de aanpak van de jeugdbegeleiders. 
Jeugdwerkers en opvoeders die zich richten tot een zeer specifieke groep, nl. 
jongeren die problemen ervaren op diverse levensterreinen en/of jongeren die 
probleemgedrag stellen, zullen andere keuzes (moeten) maken dan jeugdbegeleiders 
die zich richten tot ‘mainstream-jongeren’.  
 
Net zoals het type jongeren, beïnvloeden ook de positie die men als jeugdbegeleider 
inneemt in het maatschappelijk veld de keuzes die men maakt. Jeugdwerkers en 
opvoeders maken immers deel uit van een snel evoluerend maatschappelijk veld. Hun 
aanpak moet dan ook gesitueerd worden tegen de achtergrond van de zich wijzigende 
plaats en doelstelling van het jeugdwerk en van de jeugdhulpverlening in dit veld: de 
verschuivingen in het denken over kinderen en jongeren, de verschuivingen in het 
opvoedingsgebeuren, de verschuivingen in het denken over socio-cultureel werk en 
welzijnswerk. Naast deze algemene evoluties, beïnvloeden ook de sectorinterne 
discussies en veranderingen de dagelijkse jeugdwerk-, resp. opvoedingspraktijk.  
 
Hiermee verbonden beïnvloedt ook het mandaat dat elk van deze werksoorten krijgt 
vanuit het beleid en vanuit andere actoren in het pedagogische veld (ouders, 
leerkrachten, politie, hulpverleners, …), alsook de rolafbakening tussen al deze 
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actoren de aanpak van conflict- en probleemgedrag. Ze bepalen hoe ver de 
socialisatie, de begeleiding, de opvang en/of de opvoeding van de jongere gaat: gaat 
het bijvoorbeeld om vrijetijdsbesteding, om hulpverlening, om opvang of om 
studiebegeleiding? 
 
Wil men volledig begrijpen waarom jeugdbegeleiders een bepaalde aanpak verkie-
zen, dan moet echter ook de structuur en de cultuur van de organisatie in rekening 
gebracht worden. Het aanbod en de aanpak van de jeugdbegeleiders worden mee be-
paald door de hoeveelheid tijd die ze kunnen steken in pedagogische acties en in het 
omgaan met conflicten. Dit wordt bepaald door de organisatiestructuur en -cultuur. 
De omvang van het takenpakket speelt een belangrijke rol, net zoals de grootte van de 
leefgroepen, de takken of afdelingen. Ook de visie van de werking of van het team 
waarbinnen de jeugdwerkers en opvoeders functioneren, beïnvloedt de aanpak. Iedere 
voorziening straalt een bepaalde visie uit en benadert het opvoeden, de 
vrijetijdsbesteding of de hulpverlening vanuit een bepaalde geest.  
 
De ‘cultuur’ van de jeugdbegeleiders bepaalt eveneens de blik waarmee hij/zij in het 
veld staat. De manier waarop hij zichzelf en zijn missie verstaat bepaalt mee welke 
keuzes hij maakt. Ten eerste speelt het gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid 
van de jeugdbegeleider voor de ontwikkeling van de jongeren, alsook de opvoedings-
betrokkenheid een rol.13 Verder geeft ook een geheel van factoren als het geslacht, de 
leeftijd, de opleiding, de taken en verantwoordelijkheden, de ervaring en de afstand 
tussen jeugdbegeleiders en jongeren richting aan de aanpak van de jeugdbegeleiders.  
 
Tenslotte beïnvloedt ook de structurele omkadering van de werkingen de handelwijze 
en de taal van de jeugdbegeleiders: wordt er residentieel gewerkt, of semi-residentieel 
of eerder ambulant? Het effect van deze residentiële factor hangt samen met de 
tijdelijkheid of de permanentheid van het groepsgebeuren en met de frequentie van 
het contact tussen jeugdbegeleiders en jongeren: gaat het om dagelijks contact of is er 
bijvoorbeeld enkel tijdens het weekend ontmoeting? Deze elementen hebben invloed 
op de aandacht en energie die in het individueel en in het groepswerken kan gestoken 
worden, alsook op de beleving van de jeugdbegeleiders. Ook het type en de frequen-
tie van de conflicten hangen samen met de contactfrequentie en -intensiteit.  
 
 
6. Besluit 
 
In dit artikel gingen we in op drie vragen en dilemma’s waarop jeugdbegeleiders in 
hun dagelijkse praktijk een antwoord trachten te formuleren: hoe ga ik om met 
grenzen, hoe ga ik om met gezag, en hoe kan ik het conflict aangrijpen als werkpunt? 
We formuleerden een aantal verschillen tussen jeugdbegeleiders en werksoorten 
                                           
13 Zie ook Hellinckx, Defieuw en Punter, 1984, geciteerd in Seghers, 1999: 14-16. Deze auteurs be-
schrijven een aantal factoren waaraan het pedagogisch aanbod van opvoeders van de Bijzondere 
Jeugdbijstand in het gezin kan gerelateerd worden.   
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onderling en duidden op enkele mogelijk keuzes en alternatieven. Eén element leek 
essentieel voor de positiebepaling binnen deze drie dilemma’s: kies ik in de eerste 
plaats voor de groep of in de eerste plaats voor het individu. 
 
Met de bovenstaande analyse hopen we een aantal aangrijpingspunten aan te reiken 
voor de concrete werkingspraktijk van individuele jeugdbegeleiders. Het was niet 
onze bedoeling algemene stelregels te vinden over het omgaan met conflicten. Wel 
reiken we materiaal aan dat begeleiders de mogelijkheid biedt te reflecteren over hun 
eigen aanpak en over de consequenties van hun keuzes. Uit het onderzoek bleek 
immers dat iedere keuze gevolgen heeft op verschillende terreinen (bijvoorbeeld 
mogelijkheden tot verdere begeleiding, het verder functioneren van de groep, de soort 
jongeren die bereikt worden). Inzicht in handelingspraktijken en in concrete reflecties 
van praktijkwerkers kan jeugdbegeleiders uit het veld bewuster leren omgaan met de 
eigen reacties. Ook een zicht ‘over de grenzen van eigen werksoort heen’, een leren 
kennen van de andere wereldjes binnen het jongerenveld bevordert het inzicht in de 
eigen mogelijkheden en beperktheden.  
 
In het onderzoek hebben we tevens een aantal pijnpunten blootgelegd binnen het 
groepsmatig werken met jongeren. De keuze voor een bepaald systeem van 
groepswerk brengt een aantal gegevenheden met zich mee. Groepswerk veronderstelt 
een voortdurend zoeken naar een gezond evenwicht tussen individueel en 
groepsmatig werken. Iedere groepswerking vraagt – ter bescherming van de groep, de 
jongeren en de maatschappij – grenzen ten aanzien van individuele problematieken 
en/of situaties. Maar indien men een expliciet mandaat tot hulpverlening en/of 
begeleiding heeft, of indien men open wil staan voor maatschappelijk achtergestelde 
jongeren en/of probleemjongeren, is binnen de groep ook enige ruimte tot individueel 
werken van belang. Er moet een minimale vertrouwensband en een minimale 
aanvaarding van probleemgedrag mogelijk zijn om diepgaand te kunnen werken. Tijd 
en ruimte voor individuele gesprekken schuiven zo in de aandacht.  
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