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Wie zijn wij?



Gezinsgerichte benadering 
jeugddelinquentie

1. Bascule: Delictgerichte contextbegeleiding

2. Gezinsgerichte benadering? 

3. Visie

4. Hoe doen wij dat?

5. Valkuilen

6. Vragen?



Decreet jeugddelinquentie
Decreet:

“Het doel van het jeugddelinquentierecht is een heldere, snelle en constructieve reactie te geven op 
jongeren die een delict (misdaad) plegen. Bij de herstelgerichte aanpak wordt rekening gehouden met 
de verantwoordelijkheid van de minderjarige voor zijn/haar daden.”

Accenten:

•Scheiding delicten en verontrustende opvoedingssituaties

•Herstelgericht in alle reacties

•Context/netwerkgericht in alle reacties

•Beroep doen op verantwoordelijkheid van de jongere 



Bascule: Delictgerichte contextbegeleiding
•Gerechtelijke jeugdhulp

•Ernstig delict of overtreden van voorwaarden

•Intensieve begeleiding: 3u/week

•Doelgroep: Minderjarige delictplegers vanaf 12 jaar tot 25 jaar die voor hun 18 jaar een delict 
gepleegd hebben.

•Regulier en kortverblijf

•Focus:
• Jongere

• Ouders

• Gezin 



Gezinsgerichte benadering van jeugddelinquentie?

WAT ROEPT DIT BIJ  JOU OP?



Waarom?
1. Ingebed in gezin

2. Systemisch denken en circulaire causaliteit

3. Delict als breuk



Waarom?

Jongere

Gezin

Bredere context



Waarom?

•Systemische visie

•Gezin is meer dan enkel de som van zijn leden.

•Evenwicht: Balans/Bascule

•Circulaire causaliteit



Waarom?

Oorzaak/Gevolg

Oorzaak/gevolg

Oorzaak gevolg

Oorzaak/gevolg

Oorzaak /gevolg

Oorzaak Gevolg

Lineaire causaliteit of medisch denken Circulaire causaliteit

=> Er is niet één bron of oorzaak



Waarom?



Waarom?
•Delict als breuk in gezinsevenwicht

•Identiteit jongere

•Identiteit ouders

•Brussen

•Oorsprong delict? (systemisch en circulair denken)



Visie: delict
•Behoeften en noden aan de basis

•Interactioneel gegeven

•‘Grijs’ denken



Visie: Ouderschap



Visie: Begeleidershouding



Visie: Begeleidershouding
• Good lives model

•Nieuwe autoriteit

•Systemisch werken

•Oplossingsgericht denken

•Tragisch denken

•Procesmatig denken

•…

=> Eclecticisme



Hoe streven wij dit na?
•Individueel traject jongere

“Jongere Y heeft het moeilijk om niet in te gaan op provocaties. Hij heeft een zware achtergrond 
waardoor hij zeer gevoelig is aan stress en bij de minste trigger zijn zelfcontrole verliest. Hierdoor 
komt hij vaak in de problemen en dit leidde uiteindelijk ook tot zijn veroordeling, namelijk een 
zware vechtpartij waarbij het slachtoffer verschillende verwondingen opliep.”

•Oudertraject

“Ouders hebben al enorm veel moeilijke jaren doorstaan waarbij er sprake was van intra-familiaal 
geweld. Uiteindelijk leven zij naast elkaar en heeft moeder de opvoeding van de kinderen op zich 
genomen. Vader maakt geen deel meer uit van de pedagogische realiteit van het gezin en trekt 
zich terug op zijn werk. Moeder geeft echter aan het niet meer alleen te kunnen trekken, maar 
vindt het ook heel moeilijk om vader opnieuw een plaats te geven in het gezin.”



Hoe streven wij dit na?
•Gezinsgesprekken of –activiteiten

“Moeder en vader zijn zoekende om opnieuw samen ouder te zijn, maar dit is moeilijk voor de 
kinderen. Zo hebben ze jarenlang bijna zonder een vader geleefd en is het voor hen moeilijk om 
hem opnieuw in deze positie te erkennen. Zo zien we dat vader niet serieus genomen wordt door 
de kinderen en dat dit opnieuw leidt tot spanningen, teleurstelling/wanhoop bij vader, conflicten 
met moeder…”

•Ouderavonden

“De ouders van de verschillende gezinnen komen samen en het thema zelfcontrole wordt samen 
verkend. Hoe kan je als ouders ervoor zorgen dat je rustig blijft desondanks de vele stressoren in je 
leven? Wat heb je hiervoor nodig? Wat kunnen we van elkaar leren?”



Valkuilen
•Focus delict?

•Verschil reguliere contextbegeleiding?

•Duur van maatregel

•Bredere context?

•….



Vragen of bedenkingen?
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