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Positieve identiteitsontwikkeling
en de rol van de politie
Nina Henkens
31.05.2016

Uit De Marge
• Steunpunt voor jeugdwerk – en jeugdbeleid met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren
• Ondersteunen van jeugdwerkers en jongeren
(project Wij(k) in Verandering)
• Beleidswerk (vormingen aan LPA, studiedag en
publicatie ‘Bruggen bouwen tussen jeugdwerk
en politie’)
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Jeugdwerk
•
•
•
•
•

Vrijwillig
Vanuit de vrije tijd
Kinderen en jongeren versterken
Bruggen slaan naar de samenleving
Vertrouwensrelatie met de jeugdwerkers als
werkinstrument
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Identiteitsontwikkeling: brede
preventie

Identiteit
• Meerlagig: gender, etniciteit, leeftijd,
levensbeschouwing, geaardheid, socioeconomische klasse, …(deelidentiteiten)
• Identiteitsontwikkeling gebeurt gefaseerd.
Primaire socialisatie (gezin - kind) en
secundaire socialisatie (samenleving –
puberteit) zijn cruciaal
• Identiteit ontwikkelt zich niet in vacuüm maar in
relatie met de ander en de samenleving
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Positieve identiteitsvorming
• Zorgt ervoor dat jongeren een positief zelfbeeld
ontwikkelen en sterker worden
• Zorgt ervoor dat jongeren sociaal weerbaar
worden
• Zorgt ervoor dat jongeren (op één of andere
manier) verbonden zijn met de samenleving
• Hun identiteit zorgt voor trots en draagkracht
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Wanneer loopt identiteitsvorming
fout?
• Als we jongeren reduceren tot 1 deelidentiteit
(selfulfilling prophecy)
• Als bepaalde deelidentiteiten versimpeld
worden en negatieve waardeoordelen krijgen
(rol van ‘de media’ en ‘de politiek’): racisme en
islamofobie

5

2/06/2016

Siham (18)
“Toen ik besloot om een hoofddoek te dragen
wou mijn leerkracht een gesprek met mij. Ze deed
de deur op slot van het klaslokaal en vroeg mij
waarom ik een hoofdoek wou dragen en of ik van
plan was om naar Syrië te vertrekken. Ze zei mij
ook dat zij zo’n informatie moet verzamelen van
de overheid.”

Wanneer loopt identiteitsvorming
fout
• Als de primaire en secundaire socialisatie
teveel conflicteert
• Als we pubergedrag onnodig culturaliseren
/islamiseren
• Als jongeren geen fysieke en mentale ruimte
krijgen om te experimenteren met hun identiteit
(deradicaliseringsdiscours)
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Negatieve identiteitsvorming
• Hen zo ‘ver-anderen’ (‘othering’)

A. (29) (jeugdwerker)
“De laatste tijd durven ouders hun kinderen niet
meer meesturen op uitstap naar de Ardennen uit
schrik om aanzien te worden als trainende
jihadisten. Ikzelf werd twee jaar geleden met veel
vertoon opgepakt toen ik aan het flyeren was voor
een cupcakewedstrijd omdat ik er verdacht
uitzag. We verloren 20% van onze leden
daardoor. Als we een lezing organiseren over
Islam komt Staatsveiligheid meeluisteren. De
jongeren herkennen hen ondertussen.”
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Maatschappelijke kwetsbaarheid en
politie
• Politie als belangrijke vertegenwoordiger van de
samenleving
• “Maatschappelijk kwetsbaar is degene die in
zijn contact met de maatschappelijke
instellingen telkens weer te maken krijgt met de
controlerende en sanctionerende aspecten
ervan en minder geniet van het positieve
aanbod…” (Vettenburg en Walgrave)
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Maatschappelijke kwetsbaarheid en
politie
• Meer en negatievere contacten met politie
• Soms los van het plegen van feiten: relatie is
dan het probleem, niet crimineel gedrag
• Criminaliseringsprocessen owv
- opgroeien in crimineel milieu
- verhoogde politieaanwezigheid in buurt
- meer gebruik openbare ruimte
- etnische profilering - contraterrorisme

Aanbevelingen
• Werk samen met jeugdwerk en sociaal werk:
werk complementair, respecteer elkaars rol en
deontologische code
• Investeer in vorming van agenten rond
(stedelijke) diversiteit, communicatie, optreden
bij racisme en discriminatie
• Zet etnische profilering en discriminerend
gedrag door politie op politieke agenda en
neem wetgevende initiatieven
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Project ‘Wij(k) in Verandering’
• Samenwerking tussen LPA en Kras
Jeugdwerk/Uit De Marge
• Werken op verschillende niveaus:
- jeugdwerkers-politie: elkaars rol en
deontologie verkennen, vertrouwen opbouwen
- jongeren – politie: Second wave-sessies
- buurtbetrekken
- organisaties: expertise uitwikkelen, vorming
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